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Een nieuwe duik in de geschiedenis

Iedere Vechtkroniek is eigenlijk weer een nieuwe duik in 
de geschiedenis en toont u vele facetten van het verleden 
van onze gemeente. In dit nummer gaat die duik wel heel 
letterlijk op, als u het boeiende verhaal leest van Bart Jagt 
over de 75-jarige geschiedenis van zwemvereniging 
‘Zwemlust’ en haar natuurbad in Nieuwersiuis.
De Historische Kring Gemeente Loenen maakt bij deze 
van de gelegenheid gebruik de vele vrijwilligers, die deze 
bijzondere plek in stand houden, van harte te feliciteren 
met deze mijlpaal! Een ander ‘jubileum’ is de kroning van 
koningin Wilhelmina, dit jaar precies 110 jaar geleden.
In de gemeente Loenen bevinden zich nu nog diverse 
herinneringen aan deze koninklijke festiviteit; ondergete
kende vertelt u er alles over. In deze Vechtkroniek treft u, 
net als in enkele voorgaande nummers, een interview met 
een inwoner van Loenen aan. Dit keer leest u het levens
verhaal van Henk van Tol, wiens vader en grootvader 
machinist waren van het stoomgemaal tegenover de 
Bloklaan in Loenen. De redactie krijgt vele positieve 
reacties op de interviews en zal daarom regelmatig zo’n 
persoonlijk verhaal blijven publiceren. Wim van Schaik 
dook in het leven van weer een andere Loenenaar, maar 
dan een die zo’n 200 jaar geleden leefde: Jan van Veeren, 
vrederechter te Loenen. Een interessant verhaal dat vele 
nieuwe gegevens over het bestuurlijke verleden van 
Loenen geeft.
Al met al is deze aflevering weer een gevarieerd geheel 
geworden, waar u hopelijk veel leesplezier aan beleeft.

Namens de redactie, Juliette Jonker-Duynstee
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EEN DUIK IN 75 JAAR HISTORIE VAN ZWEMVERENIGING ‘ZWEMLUST’

Zwemmen is zalig, niet kunnen zwemmen is zielig

Het ontstaan van de plas
Dit verhaal begint in het jaar 1673. In dat 
jaar werd onder leiding van de vesting
bouwkundige Maximilian Nicolaasz.
D’Yvoy een complete vesting aangelegd, 
die het gehele dorpje Nieuwersluis 
omsloot. In de jaren 1745-1746 werd de 
vesting, naar een ontwerp van de vesting
bouwkundige I. Prevost, uitgebreid en 
gemoderniseerd. Deze modernisering 
werd noodzakelijk nadat de Republiek in 
1740 betrokken raakte bij de Oostenrijkse 
Successieoorlog. Een volgende verbetering 
van Nieuwersluis, die tussen 1849 en 1851 
tot stand kwam, was gebaseerd op de 
bouw van een ‘bomvrije’ toren.
Dit hield in dat het bouwwerk bestand was 
tegen de uitwerking van ronde kogels uit 
het gladloopgeschut. De toren werd verder 
beschermd tegen bestormingen en verras
singsaanvallen door een speciaal daarvoor 
aangelegd, geheel omgracht, verdedi
gingswerk.
Vrijwel gelijktijdig met ‘bomvrije’ torens en 
wachthuizen deed het ‘getrokken geschut’ 
zijn intrede in Europese legers.
Door een technische verfijning in de loop 
van het geschut kregen afgevuurde grana
ten een grotere stabiliteit en trefzekerheid. 
De bestaande en nieuw aan te leggen 
forten, waaronder fort Nieuwersluis, kregen 
zware wallen en werden voorzien van 
metersdikke gronddekkingen. In de jaren 
1880-1882 liet de Genie een heel nieuw fort 
aanleggen, dat in hoofdvorm nog steeds 
aanwezig is.
Ten zuiden van de in de negentiende eeuw 
opgerichte militaire Pupillenschool, nu 
bekend als Koning Willem III kazerne en 
penitentiaire inrichting, werden uit een zes 
meter dikke zandplaat grote hoeveelheden 
zand ontgraven ten behoeve van dit fort. 
Hierdoor ontstond op deze plaats een, met 
kwelwater gevulde, zandput, die vanaf 
1933 de bestemming kreeg als natuurbad.'*

Voorbereiding en oprichting
Het water van de ontstane poel was van 
goede kwaliteit. Het was dan ook niet ver
wonderlijk dat de plas ‘s zomers werd ge
bruikt als zwemwater. Op de eerste foto, 
vermoedelijk omstreeks 1930 genomen, 
zien we een aantal zwemmers van het 
eerste uur in ouderwets badkostuum.

Ook leden van de voetbalvereniging 
‘Blauw-Wit’ namen in die tijd na de trainin
gen op het veld achter de kazerne in 
Nieuwersluis regelmatig nog een frisse duik 
in de nabij gelegen zwemplas. Er waren 
toen nog geen badhokjes of andere facili
teiten en de badgasten moesten zich hei
melijk verkleden achter rietmatten, die door 
een aantal bewoners waren neergezet.
Eind 1932 besloten enkele enthousiaste 
zwemmers dat de plas in Nieuwersluis nu 
dan toch eindelijk maar eens een officieel 
zwembad moest worden.

Op 19 december 1932 werd de eerste 
vergadering tot het oprichten van een 
Bad- en Zweminrichting in het zwemgat 
te Nieuwersluis gehouden in hotel ‘De 
Kampioen’. Een voorlopige commissie, 
met als leider sergeant-majoor J.A. Muller, 
had deze vergadering uitgeschreven om te

Zwemmers van het eerste 
uur. Op de foto staan 
v.l.n.r. de heerG. Westveen 
(destijds vanwege de 
gelijkenis Charlie Chaplin 
genoemd), de heer 
Verschuur (militair), de 
heerP. de Jager, de heer 
W. van Schalk en de heer 
W. van Vulpen.



trachten dit doel te bereiken. De commissie 
bestond verder uit de heren E. Bosch,
H. Reijnhoudt, B. van Roemburg en 
G. Westveen. Ook de heren D. Vergeer,
G. van Roemburg, J. van Setten en 
J.J. Brouwer zegden toe om inspanningen 
te leveren voor de oprichting van een der
gelijke zwemvereniging. Het benodigde 
geld hiervoor kon volgens de commissie 
worden verkregen door vrijwillige bijdragen, 
het plaatsen van aandelen, de verkoop van 
abonnementen en het uitschrijven van een 
loterij. De contributie werd bepaald op 
f 0,50,- per huisgezin. Een gezinsabonne- 
ment werd f 3,- (voor niet leden f 4,-) en 
voor een persoonlijk abonnement moest 
f 1,50 (voor niet leden f 2,-) betaald 
worden.®
Na een verzoek van de voorlopige commis
sie aan het gemeentebestuur van Loenen 
om hen toestemming te verlenen voor het 
uitschrijven van een grote loterij, werd in 
de vergadering van Burgemeester en 
Wethouders van Loenen, gehouden op 
2 maart 1933, besloten om deze vergun
ning te verlenen.

‘Door enkele ingezetenen van Nieuwersluis 
en Loenen is het initiatief opgevat tot het 
inrichten van een bad- en zweminrichting 
te Nieuwersiuis, gemeente Loosdrecht.
De kosten hiervoor wil men bestrijden o.a. 
door het houden eener loterij waarom 
toestemming daarvoor wordt gevraagd.

Besioten wordt de gevraagde toestemming 
te verbenen

Voor de verloting werden door de heren 
vele prijzen opgehaald. De eerste prijs was 
een gouden heren- of dameshorloge, gele
verd door Winkelman. De tweede prijs was 
een theemeubel, geleverd door F. Mooij. De 
derde prijs was een electrisch klokje, waar
van de heer Spijker de leverancier was.

Belangrijk voor de oprichting was de alge
mene vergadering van 30 maart 1933, ge
houden in hotel ‘De Kampioen’. Op deze 
vergadering waren 28 personen aanwezig. 
Tijdens de vergadering werden de statuten 
en het huishoudelijk reglement vastgesteld. 
De statuten werden goedgekeurd bij 
Koninklijk besluit d.d. 5 juli 1933.
Artikel 1 van de statuten luidt:
‘De vereeniging is genaamd: Zwem- 
vereeniging Zwemlust. Zij is gevestigd 
te Nieuwersluis, gemeente Loenen, en 
aangegaan voor den tijd van 29 jaren en 
11 maanden, aanvangende den dag van 
oprichting, zijnde 30 maart 1933. ’
In diezelfde vergadering werd, middels 
stemming, het bestuur gekozen. Het aller
eerste bestuur had de volgende samenstel
ling: Johannes Albertus Muller, sergeant- 
majoor-instructeur bij het Depot Politie- 
troepen, wonende te Loosdrecht bij de 
kazerne, voorzitter; Gerbrand Westveen, 
brood-koek- en banketbakker, wonende

De opening van het 
zwembad op 12 Juli 1933. 
Op de foto zien we onder 

meer een aantat oprichters 
van ‘Zwemlust:

Onder hen sergeant- 
majoor J.A. Mulleren de 
heren B. van Roemburg, 

G. Westveen en E. Bosch, 
die destijds deel 

uitmaakten van het 
bestuur.



te Nieuwersluis, gemeente Loenen, secre
taris; Gijsbertus van Roemburg, broodbak
ker, wonende te Loenen, penningmeester; 
Hendrik Reijnhoudt, winkelier, wonende te 
Nieuwersluis, gemeente Loenen, commis
saris; Evert Bosch, vleeschhouwer, wonen
de te Loenen, commissaris.

Om de bouwkosten van de zweminrichting 
verder te dekken was er een bouwfonds in
gesteld. Middels een brief, verzonden op 
11 mei 1933, deed het dagelijks bestuur 
van de vereniging ‘Zwemlust’ een officieel 
schriftelijk verzoek aan de gemeenteraad 
van Loenen om een financiële bijdrage in 
dit bouwfonds.

‘Reden waarom ondergeteekenden zich tot 
U edelachtbaren wenden met het beleefd 
verzoek een bedrag voor bedoeld bouw
fonds te willen beschikbaar stellen, tenein
de de vereeniging in staat te stellen haar 
werkzaamheden zoo goed mogelijk te kun
nen voortzetten met het oogmerk dat de 
bad- en zweminrichting in het algemeen 
belang is der ingezetenen van de gemeente 
Loenen aan de Vecht. ’'*>

In de raadsvergadering van 9 augustus van 
dat jaar werd dit verzoek gehonoreerd.
De gemeenteraad van Loenen zegde een 
bedrag van f 50,- toe.=>

De zweminstructeur 
op deze foto is de eerste 
voorzitter van ‘Zwemiust’, 
sergeant-majoor Muiter 
van de kazerne.
Hij was een echte 
sportfanaat die veei voor 
de sport in Nieuwersluis 
en Loenen heeft betekend.

Op 12 juli 1933 had onder grote belangstel
ling van onder meer wethouder 
Molsbergen de officiële opening plaats 
door mevrouw van Motten, bewoonster van 
de tegenover het zwembad gelegen bui
tenplaats ‘Rupelmonde’. In zijn openings
woord had voorzitter Muller haar geprezen 
vanwege haar grote offervaardigheid door 
een groot bedrag in het bouwfonds te stor
ten. Nadat onder daverend applaus van de 
vele aanwezigen de clubviag was gehesen, 
werd de opening op informele wijze voort
gezet door gekostumeerd zwemmen, 
boegspriet lopen en kulpvaren.
Bij het gekostumeerd zwemmen vielen 
de volgende personen in de prijzen:
1 ‘Indiaan’ Henk Loenen
2 ‘Beiers meisje’ Frieda Flink
3‘Eiervrouw’ Gretha Westveen
4 ‘Neger’ Arie Valkenburg
5 ‘Kok’ Cor van Vulpen.

De eerste jaren
De bad- en zweminrichting lag oorspronke
lijk op het grondgebied van de gemeente 
Loosdrecht. Pas sinds de grenswijziging 
begin jaren vijftig behoort het zogenaamde 
‘Statenland’, sectie E 905, bij de gemeente 
Loenen. De grond van ‘Zwemlust’ was ei
gendom van de Staat der Nederlanden.
Uit kladnotities blijkt dat er vanaf 1934 een 
bedrag betaald werd aan Domeinen voor



de huur van het zwembad van f. 60,- per 
jaar. Het motto in de eerste jaren was: 
‘Zwemmen is zalig, niet kunnen zwemmen 
is zielig’. Deze gevleugelde uitspraak zie je 
in het archief van de vereniging ‘Zwemlust’, 
met name de eerste tientallen jaren, diverse 
malen terugkomen.
Tot aan de oorlog waren er verschillende 
badmeesters in dienst. De eerste bad
meester was de heer Hensbergen.
Zijn werk werd gehonoreerd met f 10,- per 
week. Na het eerste jaar werd hij al snel 
opgevolgd door Broos van Schaick, die, 
met enkele onderbrekingen, tot in de jaren 
veertig aan het zwembad verbonden bleef. 
Uit financiële overzichten uit die tijd blijkt 
dat de badmeester in diverse jaren hulp 
kreeg van de heer RJ. Logger.
Deze Piet Logger was een broer van de 
latere badmeester Carl Logger, die tiental
len jaren zo gezichtsbepalend was voor 
‘Zwemlust’. Een andere naam die opduikt 
is die van Joost Westveen, een broer van 
de toenmalige secretaris. Hij zou in 1938 
vermoedelijk badmeester zijn geweest.
Op de foto is te zien dat de eerste voorzit
ter, sergeant-majoor Muller, zelf aan kinde
ren zwemles gaf. Door de aannemer 
RN. van Schalk werden kleedhokjes, een 
steiger en beschoeiing aangelegd.
Er was een rij badhokjes; rechts voor de 
dames en links voor de heren. Hoewel de 
omkleedgelegenheid gescheiden werd 
gehouden was ‘Zwemlust’ al vroeg een

progressief zwembad. Er kon vanaf het 
begin gemengd gezwommen worden.
Al waren er de eerste jaren wel aparte uren 
waarin alleen dames mochten zwemmen. 
Dat mannen en vrouwen gezamenlijk 
zwommen was in die tijd echter niet van
zelfsprekend. Zo ontstond er in de jaren 
dertig een rel over het gemengd zwemmen. 
In de gemeenteraad van Loosdrecht 
gingen stemmen op om het schandelijke 
gemengd zwemmen in de plas, onder meer 
bij De Otter, te verbieden. Ook het zwem
bad in Nieuwersluis zou hiervan de dupe 
worden. Het gemeenteraadslid van de 
toenmalige SDAP was daar fel tegen.
Hij stelde gekscherend voor dat dan ook 
het gemengd zeilen verboden diende te 
worden en dat een prikkeldraad door de 
plassen de scheiding moest aangeven 
waar vrouwen geoorloofd waren te zeilen 
en zwemmen en waar de mannen dit 
mochten doen. Gelukkig is het nooit zo 
ver gekomen.
Uit de eerste rekeningen blijkt dat veel 
Loenense ondernemers uit die tijd betrok
ken waren bij het zwembad. Zo leverde de 
firma Dolman zand voor het strandje en 22 
kruiwagens grint voor het toegangspad. 
Ook Winkelman komt regelmatig in de re
keningen voor. Hij leverde onder meer me
dailles, bekers en horloges voor de win
naars van de te houden zwemwedstrijden. 
In 1939 trad J.A. Muller af als voorzitter, 
vanwege zijn vertrek naar Nederweert.

De locatie van 
de kleedhokjes 

omstreeks 1950.



Op de ledenvergadering van 23 maart 1939 
besloten de leden, op voorstel van het 
bestuur, om hem tot erelid te benoemen. 
Zijn functie werd overgenomen door de 
toenmalige hoofdonderwijzer van de 
school op Oud Over, de heer P. van Meurs.

Oorlogstijd en na-oorlogse periode
Gedurende de oorlogsjaren is weinig 
‘Zwemlustgeschiedenis’ gemaakt.
De oorlog brak uit en tot nader order werd 
het zwembad gesloten. In 1941 kreeg de 
vereniging een nieuwe voorzitter, de eerste 
jaren nog waarnemend. Het was de heer 
G.J. Tukker, die deze functie maar liefst 
42 jaar (tot 1983) zou bekleden. Een jaar 
later werd geprobeerd om met de 
‘Arbeidsdienst’ een contract af te sluiten 
om het bad wat op te knappen. Na twee 
weken onderhandelen werd hier echter 
afwijzend over beschikt. In 1943 bleef het 
zwembad gesloten wegens het uitbagge
ren van de inrichting. Deze werkzaamhe
den namen het gehele seizoen in beslag. 
Een uitzondering op die sombere oorlogs
jaren was het seizoen van 1944. In dat jaar 
sprong het ledental, geholpen door het 
fraaie zomerweer, de hoogte in van 116 
naar 237 leden. Onder leiding van de heer 
G.J. Tukker werd op 26 augustus van dat 
jaar een zwemwedstrijd gehouden.
De winnaar van deze wedstrijd werd
G. Scheenhart. Vlak achter hem wist
H. van Asselt beslag te leggen op de 
tweede plaats.
Over het jaar 1945 kunnen we kort zijn. In 
zijn jaarverslag schreef de secretaris:

‘daar onze bezetters de moffen alles onder 
water hadden gezet, kon er niet gezwom
men worden daar het water eerst weer op 
peil moest gebracht worden en het zwem
bad zoveel had geleden dat van zwemmen 
niets meer kwam’.^''

Het was voor de vereniging een extra 
tragisch jaar. Eén van de oprichters, serge
ant-majoor J.A. Muller, werd vlak voor de 
bevrijding, op 30 april, in Zwolle door de 
bezetters gefusilleerd.
In de jaren direct na de oorlog beschikte 
de vereniging niet over voldoende midde
len om het zwembad op te knappen.

Zwemvereniging „ZWEMLUST” 
Loenen-Nieuwersluis

OPROEP
tot een zeer belangrijke vergadering van voomoemde 
vereniging op Dinsdag 12 Jnli 1949 *s avonds 8 nor 

in „’t Raadhuis van Kronenburg"

AGENDA

De gestaakte vergadering van 29 April 1949 zal worden voort
gezet met de volgende punten:

1.
2.

Inleiding door de voorzitter.
Behandeling van ’t antwoord van B. en W. n.a.v. het 
verzoek om hnantiele steun.

}. Voorstel van het Zwemlust bestuur tot liquidatie van de 
vereniging over te gaan, indien het Gemeentt Bestuur niet 
op haar genomen besluit terugkomt en grote steun wil 
toezeggen.

4. Bestuursverkiezing. Voorlopig zijn alle leden aftredend.
5. Eventuele rondvraag.

Uw belangstelling voor 'n ZEEK. nuttige instelling techtma- 
tigd 'n grote opkomst.

Het Bestuur,

G. J. Tukker, voorzitter 
G. Westveen, secretaris 
C. L Mur, penningm. 
E. J. Broeke, cotnm.
B. V. Roemburg, comm.

Nieuwe voorzieningen waren echter brood
nodig en in het jaar 1948 werd de situatie 
kritiek. Door het steeds grotere gebruik van 
het bad en meerdere behoeften en eisen 
voldeed de inrichting niet meer. Er moesten 
dringende maatregelen genomen worden: 
het zwembad moest uitgediept en vergroot 
worden en de opstallen moesten worden 
verplaatst en vernieuwd. Voor deze maatre
gelen was echter geen geld beschikbaar en 
de vereniging deed een dringend beroep 
op het gemeentebestuur van Loenen.
Deze liet echter weten dat de financiële 
positie van de gemeente tot zuinigheid 
noopte en reageerde derhalve afwijzend. 
Door dit bericht ontmoedigd besloot het 
bestuur om op de ledenvergadering van 
29 april 1949 voor te stellen om ‘Zwemlust’ 
te liquideren. Op deze vergadering bleek

Uitnodiging voorde 
belangrijke algemene 
ledenvergadering 
van 12 juli 1949.



De zeer slechte 
toestand van de 

badhokjes halverwege 
de jaren vijftig.

echter dat het merendeel van de aanwezi
ge leden tegen opheffing was. Een aantal 
van hen startte zelfs een handtekeningen
actie voor het behoud van de zweminrich
ting. Er werden ongeveer 500 handtekenin
gen verzameld en door C. Veltkamp aange
boden aan het gemeentebestuur van 
Loenen. De gestaakte vergadering van 
29 april werd op 12 juli 1949 voortgezet.
Het bestuur stelde wederom voor om 
‘Zwemlust’ te liquideren, indien het ge
meentebestuur niet op haar genomen 
besluit terugkwam en grote steun wilde 
toezeggen. De vergadering besliste echter 
anders. Een aantal leden meldde zich aan 
om vrijwillig het bad op te knappen. 
Uiteindelijk ging het zwembad dat jaar 
toch nog open op maandag 18 juli.

De jaren vijftig en zestig
Ook aan het begin van de jaren vijftig was 
de situatie niet bepaald rooskleurig.
Het zwembad verkeerde nog steeds in 
deplorabele toestand, de kas was nage
noeg leeg en mede door de vele vernielin
gen aan de opstallen en materialen van het 
zwembad door de jeugd dreigde het be
stuur zelfs het bijltje erbij neer te leggen.
De aanwezige leden op de jaarvergadering 
van 4 juni 1951 wisten het bestuur gelukkig 
toch over te halen om door te gaan.
Een jaar later, in 1952, werd C.J.M. Logger 
tot badmeester benoemd. Hij had deze 
functie eind jaren veertig al eens eerder 
bekleed, maar door een verblijf in Korea 
was hij voor ‘Zwemlust’ enkele jaren niet

beschikbaar. Met enkele onderbrekingen is 
Carl Logger badmeester geweest tot 1995. 
In 1955 werd de grond eigendom van de 
vereniging ‘Zwemlust’ voor het bedrag van 
f. 1560,-. De gemeente Loenen verstrekte 
een renteloze hypothecaire geldlening voor 
aankoop van het zwembad; aflossing jaar
lijks f 104,-, gedurende 15 jaar. Als voor
waarde voor de lening werd gesteld dat de 
opstallen van het zwembad verzekerd wer
den tegen brandschade en dat het zwem
bad op zondagen tot twaalf uur gesloten 
bleef.
In datzelfde jaar waren de problemen rond 
de gebrekkige inrichting van het zwembad 
nog steeds niet opgelost. De opstallen 
dienden volledig vernieuwd te worden, 
zoals te zien is op de afgebeelde foto.
De slechte staat van de accommodatie 
was enkele jaren later, in 1957, zelfs aanlei
ding om het zwembad te sluiten.
De voorzieningen waren niet goed genoeg 
en volgens velen zelfs onverantwoord.
Het jaar daarop werden de oude zeer 
vervallen ‘getimmerten’ volledig gesloopt, 
zodanig dat er geen nestgelegenheid voor 
ratten overbleef en de onderbouw van de 
nieuwe inrichting werd volledig van beton 
gemaakt. Deze werkzaamheden werden 
uitgevoerd door aannemer van Schaik.
Het zwembad ging dat jaar, als gevolg van 
de onderhoudswerkzaamheden, pas in 
augustus open.
In de jaren zestig vonden er weer enige 
verbeteringen plaats. Zo werd in 1962 het 
zwembad volledig uitgediept. De beschik
baar komende 10.000 m3 zand werd ge
bruikt voor de aanleg van een ondiep bas
sin. Een jaar later verleende de gemeente 
subsidie voor de bouw van nieuwe kleed- 
hokjes, een springplank, een glijbaan, een 
toren en steigerwerk. Vijf jaar later, in het 
voorjaar van 1967, werd het bad droogge
legd. Na twee dagen en nachten onafge
broken arbeid werd door de Mobiele 
Militaire Colonne uit Crailoo het water van 
de plas naar de Vecht overgebracht.
De visstand werd gered, dankzij de hulp 
van militairen die de grote vissoorten over
brachten naar de Fortgracht en het kleine 
goed de vrijheid teruggaven in de polder
sloten. Vervolgens werd de bodem van slib 
ontdaan, waarna, dankzij de bereidheid
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van de Amsterdamse Waterleiding- 
Maatschappij, nieuw deugdelijk zwemwa
ter werd geleverd, afkomstig uit het nabij
gelegen bassin aan de Bloklaan.
In de ledenvergadering van 25 april 1968 
werd afscheid genomen van twee be
stuursleden van het eerste uur. De heren G. 
Westveen en B. van Roemburg, die beiden 
35 jaar in het bestuur hadden gezeten, kre
gen als dank voor hun bewezen diensten 
een mooie kist sigaren aangeboden.

Van 1970 tot nu
‘Wij beseffen de waarde van het water 
eerst, wanneer de bron is opgedroogd’J'

Deze zinssnede van Thomas Fuller stond in 
het jaarverslag van het 38e verenigingsjaar. 
Hiermee doelde de secretaris op het feit 
dat in het voorjaar van 1970 het zwembad, 
dankzij de hulp van de Mobiele Colonne 
uit Laren en de medewerking van de 
Koning Willem III kazerne en het gemeente
bestuur, opnieuw volledig werd leegge
pompt. Gelijktijdig werd de bodem van de 
zwemplas van slib gezuiverd en geëgali
seerd en het strand opgehoogd.
Vanaf het begin van de jaren zeventig 
kwam er steeds meer aandacht voor de 
waterkwaliteit. Sinds enige jaren werd de 
plas ‘Zwemlust’ gekenmerkt door een ge
ringe zichtdiepte. Nadat er al was geëxperi
menteerd met een zuurstofpomp werd in 
de voorjaarsvergadering van 1972 besloten 
om een waterzuiveringsinstallatie, na een

Het leegpompen van het 
zwembad in het voorjaar 
van 1970. De Mobiele 
Colonne uit Laren en de 
kazerne in Nieuwersluis 
verleenden medewerking 
aan deze omvangrijke 
operatie.

proefopstelling van een seizoen, te huren of 
aan te kopen. Dit was het resultaat van 
contacten die een speciale, uit het bestuur 
gevormde, ‘schoonmaakcommissie’ had 
weten te leggen tussen het Limnologisch 
Instituut te Nieuwersluis (nu Centrum voor 
Limnologie van het Nederlands Instituut 
voor Ecologie), de afdeling Milieubeheer 
der Provinciale Waterstaat, het Centrilab te 
Huis ter Heide en de firma Stork uit 
Friesland. De installatie vertoonde echter 
nogal wat technische mankementen en de 
resultaten waren nihil. De proef werd dan 
ook als mislukt beschouwd. Ook andere 
conventionele technieken die werden 
toegepast om het doorzicht te verbeteren 
bleken niet goed te werken. Vandaar dat in 
1987 besloten werd tot ‘actief biologisch 
beheer’. Op 20 maart van dat jaar werd 
begonnen met het verwijderen van de aan
wezige vispopulatie, waarna met pompen 
en een vijzel de plas vrijwel werd leegge
pompt. Om een nieuwe stabiele snoek- 
ruisvoorn populatie op te bouwen moest 
de habitat voor snoek hersteld worden. 
Hiervoor werden diverse soorten water
planten (gele plomp en kranswier) ingegra
ven en uitgezet. Als kunstmatige onderwa- 
terstructuren werden bossen wilgentakken 
gebruikt. Tenslotte werd opnieuw vis (als 
snoek en ruisvoorn) uitgezet, alsmede een 
ent van grote watervlooien ingebracht.
Door deze omvangrijke operatie, waar 
medewerkers van de Provinciale Water
staat Utrecht, het Limnologisch Instituut



te Nieuwersluis (nu Centrum voor 
Limnologie van het Nederlands Instituut 
voor Ecologie) en de Organisatie ter 
Verbetering van de Binnenvisserij bij 
betrokken waren, werd het doorzicht 
verbeterd.
In 1983 bestond de zwemvereniging 
‘Zwemlust’ vijftig jaar. Ter ere van dit heug
lijk feit werden er op 11 juni diverse activi
teiten georganiseerd. Het in groten getale 
opgekomen publiek vermaakte zich onder 
meer met een demonstratie van het dui
kersteam van de vrijwillige brandweer uit 
Loenen en een spannende badkuip-race. 
Het geheel werd opgeluisterd door een 
blaaskapel van de Loenense muziekvereni
ging ‘Oud Over’. In datzelfde jaar nam de 
heer G.J. Tukker afscheid als voorzitter.
In de vergadering van 7 maart werd hij 
benoemd tot erelid. Zijn taak in het 
bestuur werd overgenomen door de heer 
C. van den Berg.
In 1990 werden door de vereniging voorbe
reidende gesprekken gevoerd met de 
gemeente. Volgens de Wet Hygiëne en 
Veiligheid Zwembaden (WHVZ), in 1983 in 
werking getreden, waren nieuwe voorzie
ningen, waaronder sanitair, noodzakelijk.
Er werd een plan ingediend dat strekte tot 
volledige vervanging van de opstallen op 
basis van een ontwerp-Zwerkbeschrijving

van architect Ehlhardt. In de raadsvergade
ring van 18 februari 1992 werd besloten om 
aan de vereniging Zwemlust een geldlening 
toe te kennen van f. 125.000,-, onder ver
band van 1 e hypotheek op het zwembad te 
Nieuwersluis, ter financiering van nieuw
bouw van opstallen op het bad. Dit geleen
de bedrag zou in jaarlijkse annuïteiten afge
lost dienen te worden. Er werden de vol
gende voorzieningen getroffen: nieuwe 
kleedhokjes, een toilet-douche-blok met 
twee dames-wc’s, een damesdouche, 
twee heren-wc’s en een herendouche, 
twee bergingen (één voor het zwembad en 
één voor het publiek), een badmeester- 
ruimte, tevens buffet/loket. De werkzaam
heden werden uitgevoerd door aannemers
bedrijf Bon, met medewerking van vele vrij
willigers. Op 23 mei 1992 werd, onder gro
te publieke belangstelling, het hernieuwde 
zwembad officieel geopend. De badmees
ter Carl Logger plaatste een gedenksteen 
bij de entree van het zwembad.
Drie jaar later werd deze badmeester, die 
ruim veertig jaar het vertrouwde gezicht is 
geweest van het zwembad, een afscheids
receptie aangeboden in ‘De Boomgaard’ te 
Loenen, alwaar hij een Koninklijke onder
scheiding ontving en benoemd werd tot 
erelid van ‘Zwemlust’. Vanaf dat jaar is Carl 
officieel geen badmeester meer, doch het

Herstel van het natuurlijk 
evenwicht Op de foto 

wordt het bad leeggevist, 
waarna later weer snoek en 

ruisvoorn wordt uitgezet
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Een aantal vrijwilligers van 
'Zwemlust'aan het werk 
voor het vernieuwen van 
de accommodatie in 1992.

vertrouwde gezicht is gelukkig gebleven. 
Zijn opvolger was de heer J. Tukker, een 
zoon van de eerdere voorzitter G.J. Tukker. 
Door de toenemende drukte en doordat de 
vereniging na een slepende procedure be
hoorlijk wat grond kwijt raakte, zag de ver
eniging zich genoodzaakt maatregelen te 
nemen om het groeiende aantal bezoekers 
een plekte kunnen blijven bieden om te 
zonnen. Bovendien moest het bad opnieuw 
worden uitgediept. Vanwege deze redenen 
werd in de ledenvergadering in het najaar 
van 1999 een werkgroep in het leven 
geroepen, die een meerjarenplan moest 
opstellen om de gesignaleerde problemen 
het hoofd te bieden. Na diverse gesprek
ken werd in het najaar van 2001, mede 
door de financiële steun van de gemeente 
Loenen, gestart met het uitbaggeren van 
het zwembad, het aanbrengen van een 
hekwerk, het vervangen van de hoge 
duikplank en de aanleg van een nieuwe 
zonneweide.
Het was op het laatst nog even flink door
werken, maar vlak voor het seizoen daarna 
werden de werkzaamheden afgerond. 
Opnieuw werd er een grote prestatie gele
verd door vele vrijwilligers. In de historie 
van de zwemvereniging ‘Zwemlust’ is dit 
vele vrijwilligerswerk, met name de laatste 
tientallen jaren, zeer opvallend. Als blijk van 
waardering voor dit vele belangeloze werk

werd de vrijwilligersploeg van de vereniging 
in 2006 uitgeroepen tot ‘vrijwilliger van het 
jaar’. Een uitverkiezing waar de actieve 
leden zeer trots op zijn.

De toekomst
Met name het laatste decennium is de aan
wezigheid van blauwwier in oppervlakte
wateren voor veel natuurzwembaden een 
belangrijk aandachtspunt. Vooral door een 
strengere regelgeving en controle op het 
gebied van de landelijke zwemwaterkwali- 
teit, gecombineerd met een aantal warme 
zomers, hebben deze zwembaden steeds 
meer moeite om aan de aangescherpte 
normen voor goed zwemwater te kunnen 
blijven voldoen. Welhaast onvermijdelijk 
heeft ook ‘Zwemlust’ met deze ontwikke
lingen te maken en maatregelen om de 
kwaliteit van het zwemwater te verbeteren 
waren noodzakelijk. Zo werden er enkele 
jaren geleden twee mixers in het water 
geïnstalleerd, die gedurende een warme 
periode het water voortdurend in beweging 
hielden. Dit had een positief effect op het 
zwemwater, doch bij lang aanhoudende 
warmte bleek deze maatregel nog niet 
afdoende. Vandaar dat vorig jaar is gestart 
met een uniek mosselproject, onder bege
leiding van het Centrum voor Limnologie 
van het Nederlands Instituut voor Ecologie 
te Nieuwersluis. Met dit project, mede
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Overzicht van het 
zwembad zoals 
het er nu uitziet.

mogelijk gemaakt door financiële injecties 
van diverse organisaties op het gebied van 
waterbeheer en weldoeners uit de omge
ving, heeft de vereniging een landelijke 
primeur. In het afgelopen najaar is er, in 
verschillende stappen, 1000 kg driehoeks- 
mosselen uitgezet. De mosselen moeten 
zichzelf vermenigvuldigen en vanaf 2009 
de waterplas zuiver houden. In de toe
komst zal moeten blijken of het project tot 
de gewenste resultaten heeft geleid.
Dit jaar bestaat de vereniging ‘Zwemlust’
75 jaar. In al die jaren hebben veel jonge 
gezinnen uit Loenen, Breukelen en andere 
gemeenten uit de omgeving kunnen genie
ten van dit mooie natuurzwembad, waar 
nog steeds een authentieke en gezellige 
sfeer heerst. En iedere keer weer als je op 
een fraaie zomerdag in de vooravond de 
zon langzaam ziet zakken, nadat de hele 
dag honderden kinderen zich in het water 
hebben vermaakt, besef je wat voor een 
unieke plek dit natuurzwembad aan het 
Zandpad is. Juist daarom zou ik alle lezers 
die dit plekje niet kennen willen aanraden 
om op een aanstaande mooie zomerse dag 
eens een kijkje te gaan nemen op dit fraaie 
zwembad in Nieuwersluis.
Tot slot zou ik graag willen besluiten met 
de volgende wens; Moge dit zwembad, 
na 75 jaar, nog lange tijd blijven bestaan, 
tot in lengte van jaren!

Bart Jagt

NOTEN:

1) Uit: Nieuwersluis. Van Starreschans tot 
Strafbastion, D.T. Koen, 1998.

2) Zie: Notulenboek vereniging ‘Zwemlust’, 
1932-1954, p.1-3.

3) Zie: Notulen van de vergadering van Burgemeester 
en Wethouders van de gemeente Loenen van
2 maart 1933.

4) Zie: Archief gemeente Loenen, 1819-1943, 
inventarisnummer 249.

5) Zie: Notulen van de vergadering van de 
gemeenteraad van Loenen van 9 augustus 1933.

6) Zie: Jaarverslag van het 13e verenigingsjaar 
van zwemvereniging 'Zwemlust'.

7) Zie: Jaarverslag van het 38e verenigingsjaar 
van zwemvereniging ‘Zwemlust'.

BRONNEN:

- Nieuwersluis, Van Starreschans tot Strafbastion, 
door D.T. Koen, 1998.

- Herstel van de recreatieplas ‘Zwemlust' door 
toepassing van actief biologisch beheer, 
door E, van Donk, F.J. Slim en M.P. Grimm; 
overdruk uit H20 jg. 21,1988.

- Archief van de Zwemvereniging ‘Zwemlust’.
- Archief van de gemeente Loenen.

‘Zwemlust, toen en nu‘; samengesteld 
door J.H. Schweppe (4 delen).

- Fotoarchief van de familie Logger.
- Fotoarchief van de familie Westveen.
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GESPREK MET HENK VAN TOL

Opgegroeid bij het stoomgemaal in Loenen

Op 29 november 2006 hadden twee 
leden van de interviewwerkgroep, de 
heren P.M. Bakkeren AA. de Reuver, 
een gesprek met Henk van Tol, zoon en 
kleinzoon van machinisten van het 
poldergemaal tegenover de Bloklaan. 
Over dit stoomgemaai, sinds ongeveer 
1946 een elektrische instaliatie, is in een 
vorige afievering van de ‘Vechtkroniek’ 
een interessant artikei geschreven, waarin 
reeds een deei van de gegevens en de 
illustraties van het interview is gepubli- 
ceerd.'> Hieronder voigt nu het verkorte 
versiag van het gesprek, waaruit de 
technische gedeelten over het gemaal 
zijn weggelaten.

Persoonlijke kennismaking
Mijn naam is Henk van Tol en ik ben 
geboren op 5 april 1941 te Loenen aan 
de Vecht. Op 10 mei 1968 ben ik 
getrouwd met Nely Coljee, geboren op 
9 mei 1947, dochter van Jan Coljee, 
machinist van een poldergemaal In 
Otterspoorbroek (Breukelen) en Jacoba 
Dullemond. Wij hebben twee zonen.
Nils Göran (geboren 9 juni 1971) en 
Roald Erik (geboren 7 juli 1976). Beiden 
zijn werkzaam bij IKEA Nederland.

Voorouders en ouderlijk huis
Mijn ouders waren Simon Marinus van 
Tol (1913-1987) en Amelia Nagtegaal 
(1916-2002). Mijn grootouders waren 
Hendrik van Tol (1876-1935) en 
Geertruida Hoek (1874-1957).
Mijn overgrootvader was Simon van Tol, 
geboren 1 maart 1849 te Alblasserdam, 
van beroep metselaar, overleden op 28 
juni 1934 te Loenen aan de Vecht, die 
gehuwd was met Adriana Gerritsen.
Ik ben geboren en opgegroeid op het 
adres Rijksstraatweg A140, later 
huisnummer 93, het woonhuis naast 
het gemaal.^’

Opleiding en loopbaan
Mijn opleiding begon met de School met 
de Bijbel aan de Rijksstraatweg in Loenen 
aan de Vecht.®’ In die tijd begon het 
schooljaar op 1 april. Daar ik op 5 april ja
rig was, mocht ik niet op 1 april beginnen. 
Samen met Sander Griffioen hebben wij 
een jaar lang tweemaal in de week bijles 
gehad van de heer Veltkamp, onderwijzer 
van deze school, die op de buitenplaats 
‘Middenhoek’ woonde. Tweemaal in de 
week een uurtje bijles met als resultaat, 
dat wij een jaar later konden starten in de 
tweede klas. In verband met de voorberei
ding op de middelbare school heb ik nog 
de zevende klas doorlopen. Van 1954 tot 
1960 bezocht ik het Christelijk Lyceum in 
Hilversum. In 1960 behaalde ik het diplo
ma HBS-A. Op dat moment moest ik een 
korte periode overbruggen, omdat ik in 
februari 1961 als dienstplichtige moest 
opkomen voor de militaire dienst.
Tot eind december 1960 werkte ik bij de 
Amsterdamse Bank bij het hoofdkantoor

Nely en Henk met 
hun kinderen 
en kleinkinderen 
(mei 2005).
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in Amsterdam. Daarop volgde de militaire 
dienst tot december 1962, waarvan ik het 
laatste halfjaar doorbracht in La Courtine 
in Frankrijk. Als sergeant was ik toen toe
gevoegd aan de veldpredikant. Ik deed 
daar administratief werk en was verant
woordelijk voor het beheer en de inkoop 
van twee protestantse militaire tehuizen. 
De winter van 1962/1963 was zeer streng. 
Van half december 1962 tot half februari 
1963 hielp ik fotograaf Joop Lamme met 
het voederen van de vogels op diverse 
plekken in de gemeente en met het red
den van watervogels, die vastgevroren 
waren op ijsschotsen in het Amsterdam 
Rijnkanaal. De vogels werden overge
bracht naar een schuur bij Arie de Reuver 
waar zij konden bijkomen. Later werden 
ze weer losgelaten in de vrije natuur.
Half februari 1963 trad ik als administratief 
medewerker in dienst bij het toenmalige 
Hydrobiologisch Instituut (later 
Limnologisch Instituut en thans 
Nederlands Instituut voor Ecologisch 
Onderzoek) in Nieuwersluis. Later werd 
ik beheerder van het instituut.
In februari 1976 veranderde ik van baan 
en trad in dienst als chef de bureau bij de 
Voedingsraad in Rijswijk, een adviescolle
ge van de minister van Landbouw, Visserij 
en Natuurbeheer. Per 1 januari 1996 werd 
het aantal adviescolleges van de regering 
teruggebracht. Als gevolg daarvan werd 
de Voedingsraad opgeheven.
Mijn laatste functie was adviseur bedrijfs
voering bij de Gezondheidsraad in Den 
Haag, een adviescollege van de Minister 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Na ruim 40 jaar bij de rijksoverheid ge
werkt te hebben werd mij op 1 mei 2003 
eervol ontslag verleend.

Verenigingsleven
In de loop der jaren heb ik verschillende 
functies in het verenigingsleven vervuld 
zoals 12 jaar kerkvoogd bij de hervormde 
gemeente, 8 jaar jeugdieider bij voetbal
vereniging ‘Sparta’, 2 jaar bestuurslid bij 
Woningbouwvereniging Loenen, 15 jaar 
lid van de Fotoclub Loenen, 25 jaar 
secretaris van de Volkstuindersvereniging 
‘Eigen Teelt’ en 12 jaar secretaris van de 
Oranjevereniging Loenen. Toen deze

laatste vereniging in 1988 precies 50 jaar 
bestond, hebben wij legaal de openbare 
orde verstoord tijdens een vergadering 
van de gemeenteraad. Het bestuur van 
de Oranjevereniging zong toen een nieuw 
feestlied voor Loenen, dat aan de raad 
werd aangeboden, namelijk ‘De Parel van 
de Vecht’, geschreven en op muziek gezet 
door Henk van der Molen. Gerbrand 
Westveen maakte er een arrangement 
van. Nely en ik zijn sinds een jaar of tien 
leden van de Vogelwerkgroep Het Gooi en 
Omstreken in Hilversum. Samen nemen 
wij deel aan binnen- en buitenlandse ex
cursies van deze organisatie. Ook ben ik 
betrokken bij de bescherming van de 
ijsvogel, onder andere op het landgoed 
Vreedenhoff, Fort Nieuwersluis en Fort 
Spion. Daarnaast help ik bij het ringen 
van huiszwaluwen en oeverzwaluwen in 
het Gooi en het plaatsen van nestkasten 
voor uilen en roofvogels.
Mijn hobbies zijn reizen en kamperen 
met een klein tentje (vooral naar en in 
Scandinavië), fietsen, fotografie, 
verzamelen van postzegels en munten. 
Vrijwel elk jaar gaan we een of twee 
weken naar Terschelling voor het waar
nemen van de vogeltrek.
Als liefhebber van sport voetbalde ik bij 
‘Vitesse’ in Breukelen en woonde ik diver
se Nederlandse, Europese en Wereldkam
pioenschappen hardrijden op de schaats 
bij in binnen- en buitenland in de tijd van 
Ard en Keessie. in 1966 won ik de hoofd
prijs van een sportprijsvraag van het 
weekblad ‘De Spiegel’ en kon ik in het 
Wembley Stadion in Londen de finale 
bijwonen van het Wereldkampioenschap 
voetbal tussen Engeland en West 
Duits-land samen met Ard Schenk 
en Kees Verkerk.

Stoomgemaal
Mijn grootvader Hendrik van Tol begon op 
21 juli 1904 als machinist op het stoomge- 
maai van de poider Sticht, later Holland, 
Sticht en Voorburg. In verband met ernsti
ge ziekte van zijn eerste vrouw Barendina 
van Solingen vertrok hij op 10 juni 1907 
met zijn gezin naar Nieuw Lekkerland, 
waar zijn vrouw overleed. In de periode 
van 26 juni 1907 tot 10 mei 1909 kwam
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Grootvader Her}dnk van 
Tol met zijn tweede vrouw 
Geertruida Hoek voor 
de woning naast het 
stoomgemaai, thans 
Rijksstraatweg 93.

Johannes van Dam, machinist-bankwer- 
ker uit Nieuw-Lekkerland naar Loenen 
om het werk van mijn grootvader tijdelijk 
waar te nemen.
Op 11 mei 1909 kwam Hendrik van Tol 
terug naar Loenen. Op 17 december 1909 
komt Geertruida Hoek, de tweede vrouw 
van mijn grootvader, met twee dochters 
uit haar eerste huwelijk ook naar Loenen. 
Uit het tweede huwelijk wordt op 17 mei
1913 mijn vader Simon Marinus van Tol 
geboren. Later verhuisde ook mijn over
grootvader Simon van Tol naar Loenen.
Hij woonde de laatste jaren van zijn leven 
in bij zijn zoon en overleed daar op
28 juni 1934.
Mijn grootvader Hendrik van Tol moest in
1914 onder de wapenen als gevolg van de 
mobilisatie na het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog. Hij ging varen als machinist 
op het schip “Thor”. Na de mobilisatietijd 
kwam hij terug op het poldergemaal. 
Behalve als machinist op het gemaal werd 
mijn grootvader op 3 augustus 1923 door 
Burgemeester en Wethouders van Loenen 
tevens benoemd tot chef-machinist bij de 
Vrijwillige Brandweer in Loenen met als 
taak het onderhoud en het geregelde 
toezicht op de brandspuit tegen een 
vergoeding van 50 gulden per jaar.
Mijn grootvader overleed op 7 november 
1935 aan een maagbloeding.'"

Mijn vader Simon Marinus van Tol werd 
per 1 januari 1936 benoemd tot machinist 
van het waterschap Holland, Sticht en 
Voorburg op een bezoldiging van 600 
gulden per jaar, inclusief het genot van 
vrij wonen, vuur, licht en water.
Bovendien werd hij benoemd tot bode 
van het waterschap tegen een bezoldiging 
van 30 gulden per jaar. Voorzitter van het 
waterschap was toen J. van Dijk, secreta
ris was J.J.G. Vor der Hake. Een van de 
taken van de bode was het innen van 
de polderlasten.

Op 19 juni 1940 trouwde mijn vader met 
mijn moeder Amelia Nagtegaal uit 
Breukelen en gingen zij in het woonhuis 
naast het stoomgemaal wonen, waar 
ook mijn grootmoeder bleef wonen.

Oorlogstijd
Van de oorlogsjaren herinner ik mij (of ik 
heb het later van mijn ouders gehoord) dat 
er op de boerderij van Kruiswijk naast ons 
een gaarkeuken van het Duitse leger was. 
Op 3-jarige leeftijd collaboreerde ik met 
de Duitse bezetters, want ik sloot vriend
schap met een hoge officier van het 
Duitse leger, die een paar keer in de week 
op bezoek kwam. Hij bracht dan snoep 
voor mij mee en ik begroette hem steevast 
met “Ha hoge”. Dan kreeg ik zijn verrekij
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ker om mijn nek en mocht ik naar 
vliegtuigen kijken.
Mijn vader viste met fuiken in de polder, 
vooral op paling en zeelt. Een leuke anek
dote is de volgende. Toen twee Duitsers 
van de gaarkeuken bij mijn vader kwamen 
vragen of zij vis konden kopen, antwoord
de hij bevestigend. Hij vertelde erbij dat zij 
niet met geld moesten betalen maar in 
natura met aardappels. Zo werd afgespro
ken. De Duitsers kregen vis en brachten 
‘s avonds een grote emmer met geschilde 
aardappels. Mijn ouders waren er erg blij 
mee, maar zij vroegen zich wel af hoe die 
Duitsers in vredesnaam aan die aardap
pels waren gekomen. Een tijdje later toen 
de aardappels op waren, kwam onze 
buurman Gerrit Kruiswijk een praatje ma
ken en vertelde aan mijn vader dat er twee 
weken geleden een emmer met aardap
pels uit zijn stal was gestolen. Op dat 
moment wist mijn vader niet hoe hij moest 
kijken. Maar na de oorlog, toen mijn vader 
alsnog het verhaal vertelde, hebben zij er 
samen smakelijk om gelachen.
Later bleek dat de Duitsers ook zelf wel 
vis gingen vangen. Zij deden dat door 
handgranaten in het water te gooien, 
waardoor de vis werd verdoofd en uit het 
water kon worden geschept.
In verband met zijn aanstelling als machi
nist had mijn vader een Rückstellungs- 
ausweis, een bewijs van uitstel van militai
re dienst en een vrijstelling ten aanzien 
van vordering van rijwielen. Hij moest 
immers mobiel zijn om de duikers binnen 
de polder te kunnen bedienen.
In 1943 werd vader verschillende keren 
opgeroepen om wachtdiensten te verrich
ten ter bewaking van de spoorweg 
Nieuwersluis-Breukelen. Als hij hieraan 
niet voldeed, zou hij worden gestraft met 
een boete van 300 gulden of twee maan
den hechtenis.
Op een dag in 1944 zou er een razzia ko
men. Achter het stoomgemaal stond een 
stenen schoorsteen van naar schatting 20 
of 25 meter hoog. Mijn vader en mijn oom 
Arie Nagtegaal, die op die middag bij ons 
was, besloten om zich te verstoppen in de 
schoorsteen. Mijn moeder was doods
bang, dat ik de verblijfplaats zou verklap
pen wanneer er mensen aan de deur kwa

men. Daarom werd mij ingeprent dat ik 
niets moest zeggen. Gelukkig is het goed 
gekomen, ‘s Avonds tegen donker kwa
men vader en oom Arie uit de schoor
steen, helemaai zwart van het roet, maar 
niet opgepakt. Verder kan ik mij nog herin
neren dat vader en ik na de bevrijding de 
polder in trokken om de ‘Vliegende 
Hollander’ te gaan verzamelen, een mede
delingenblad over de stand van zaken in 
de Tweede Wereldoorlog, dat werd ver
spreid door de geallieerde luchtmacht.

Gemaal
Binnen het gemaal was het verschrikkelijk 
schoon en netjes. Overal bewogen glim
mende geelkoperen buizen op en neer of 
heen en weer. Tussen het woonhuis en het 
stoomgemaal stond een enorme loods, 
waar de kolen lagen opgeslagen. Stoker 
op het gemaal was Maarten Manten, later 
opgevolgd door Adrianus Vroon.®'
Over de gehele breedte achter het stoom
gemaal was een rooster aangebracht, dat 
moest voorkomen dat slootvuil of ander 
afval in de vijzel zou terechtkomen. Af en 
toe mopperde mijn vader wel eens. Als er 
dagenlang achter elkaar gemalen moest 
worden en een veehouder zijn sloten ging 
schoonmaken, belandde het slootvuil in 
het rooster. Vader en stoker Vroon moes
ten het vuil dan bij het rooster weghalen, 
zodat de doorvoer van water niet zou wor
den belemmerd. Af en toe was dat heel 
hard werken, vooral wanneer er ook ‘s 
nachts moest worden gemalen. Dan werd 
de wekker gezet om iedere drie kwartier te 
gaan kijken of er bij het rooster slootvuil 
was aangespoeld. Het vuil werd op een 
grote hoop gegooid, dat later als mest 
voor de groentetuin diende.
Aan de voorkant van het stoomgemaal 
kon in de stenen brug een visnet worden 
geplaatst. Het was een houten frame, dat 
precies in de uitsparingen aan weerszijden 
van de brug paste. Alles wat door de vijzel 
werd opgetakeld, kwam in de lange slurf 
van het net dat om de zoveel tijd moest 
worden opgehaald. Bij donker en storm
achtig weer moest de slurf van het net 
soms wel om de tien minuten worden op
gehaald om de vis, het slootvuil en/of an
der afval te verwijderen, De vis verdween
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dan in een grote houten viskaar, die bij de 
stoep in de Voorvliet hing. De viskaar kon 
worden opgetakeld wanneer er vis in 
moest worden gedaan of moest worden 
uitgehaald. Mijn vader verkocht de meeste 
vis, vooral paling, aan een opkoper uit 
Oud Loosdrecht.

Een andere manier om in de polder vissen 
te vangen, was het schakelen. Die sport 
beoefende ik regelmatig met mijn vader.
De ‘schakel’ was een net, dat in de breed
te van de wetering van de ene naar de an
dere kant werd overgetrokken; de boven
zijde bleef aan de oppervlakte drijven 
doordat er grote kurken drijvers aan het 
net waren bevestigd. De onderzijde van 
het net rustte op de bodem van de wete- 
hng. Een meter of vijftien verder werd nog 
zo’n schakel geplaatst, zodat de vissen 
tussen de twee schakels opgesloten za
ten. De vis moest daarna alleen nog in de 
netten worden gejaagd. Dat gebeurde met 
lange plonsstokken met aan het einde een 
verdikking. Tegelijk liepen mijn vader en ik 
al plonzend met de stokken in het water. 
Waardoor de vissen in de netten schoten. 
Met de schakels werd vooral snoek, baars 
en voorn gevangen. Brasem was bijna niet 
te vangen, want deze vissoort sprong over 
het net heen. Later heb ik deze methode 
van visvangst nooit meer gezien.
Misschien is het naderhand wel verboden.

Van gemaal naar rioolwaterzuivering
Wanneer de schoorsteen van het stoom
gemaal is afgebroken is niet exact be
kend. Het moet omstreeks 1949 geweest 
zijn. Wat ik mij nog wel herinner is dat de 
schoorsteen met springstof werd opge
blazen. Op de plaats waar het stoomge
maal had gestaan was kort na de Tweede 
Wereldoorlog een elektrisch gemaal ge
plaatst. De bediening van het elektrisch 
gemaal was heel eenvoudig: slechts een 
knop omdraaien. Zodoende kon mijn va
der er vanaf die tijd andere werkzaamhe
den bij gaan doen. Functies die hij vanaf 
die tijd heeft vervuld waren onder andere 
bouwvakker bij aannemer Elema, opne
mer van de standen van gasmeters, werk
nemer bij een verzekeringsmaatschappij 
voor het opmeten van de temperatuur van 
hooibergen bij boerenbedrijven in verband 
met gevaar voor hooibroei, en tenslotte 
was hij ook werkzaam in het onderhoud 
van tuinen en als begrafenisondernemer.

Op 19 mei 1965 werd mijn vader voor hal
ve dagen aangesteld als gemeente-amb- 
tenaar bij de gemeente Loenen in de func
tie van klaarmeester ten behoeve van de 
rioolzuiveringsinstallatie, die naast het 
woonhuis van het gemaal was gebouwd. 
Zijn taak was het schoonhouden van het 
gebouw, het onderhoud van de tuin rond
om de zuiveringsinstallatie, het ontvangen

Het stoomgemaal met 
het woonhuis (situatie 
viakvoorde Tweede 
Wereidoorlog).
Links het toegangspad 
vanaf de Rijksstraatweg 
naar het gemaal.
In de deuropening van 
het gemaal staan drie 
personen: de middelste 
is Simon Marinus van Tol, 
een van de anderen is 
Adrianus Vroon, destijds 
stoker op het gemaal.
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‘Blauw Wit', de voetbal
club van Nieuwersluis. 
Staande van links naar 
rechts: Huib Verwoord, 

Herman Breen, Jan Smit, 
Bas de Jong, Henny 

Ingenhoest, Jan 
Westveen, Geknield: 

Gerrit Tukker, Simon van 
Talen Nico van Rooijen. 
Zittend: Klaas de Jager, 
Wim van Vulpen en Jan 

Kastelein. Foto 1932.

van gasten, het dagelijks aflezen van de 
meterstanden en het verwijderen van plas
tic en ander afval, dat in de installatie was 
terechtgekomen, kortom alle voorkomen
de werkzaamheden. De rioolwaterzuive
ringsinstallatie werd op 1 juli 1976 door de 
gemeente overgedragen aan de provincie 
Utrecht, waardoor mijn vader in dienst 
kwam bij de provincie. Zowel bij de ge
meente als bij de provincie bleef hij voor 
50% beschikbaar voor het waterschap.

Mijn vader was een liefhebber van sport. 
Voor zijn huwelijk was hij lid van de turn
vereniging ‘Wilskracht’, maar voetbal was 
zijn favoriete sport. Hij voetbalde bij 
‘Blauw Wit’ in Nieuwersluis, welke vereni
ging speelde op het voetbalveld achter de 
Koning Willem III- kazerne. Later ging hij 
voetballen bij ‘Sperwer’ in Vreeland. Nadat 
mijn vader blind was geworden, las ik hem 
iedere maandag de sportverslagen uit de 
krant voor.

In februari 1978, net voor zijn 65ste le
vensjaar, kwam er een einde aan zijn 
werkzame leven. Door een verkeerde be
handeling van zijn oogziekte glaucoom 
kon hij de meterstanden in de rioolzuive- 
ringsinstallatie niet meer aflezen. Ook zijn 
werkzaamheden bij het waterschap kon

hij niet meer uitvoeren. Op 17 februari 
1978 kreeg hij in het provinciehuis in 
Utrecht een afscheidsreceptie aangebo
den. Vader overleed op 16 oktober 1987 
en vijf dagen later werd hij op de algeme
ne begraafplaats van Loenen ten grave 
gedragen door de leden van de Vrijwillige 
Brandweer, waarvan hij jarenlang lid, ere
lid, voorzitter en erevoorzitter is geweest.

Piet Bakker (interviewwerkgroep) 
Arie de Reuver (interviewwerkgroep) 

Kees de Kruijter (redactie)

NOTEN:

1) Jan den Besten, Willem Mooij en Gertjan Verhage, 
‘Waterpeilbeheersing In de polders ten Westen 
van Vreeland/Loenen’, In: Vechtkronlek, 
nummer 26 (mei 2007), 13-19.

2) Zie voor een foto van het huis en het gemaal: 
Vechtkronlek, nummer 26,17.

3) Thans basisschool 't Fundament,
Rijksstraatweg 92 te Loenen aan de Vecht.

4) Foto’s van grootvader en vader Van Tol zijn 
opgenomen op de pagina's 16 en 18 van 
het artikel vermeld in noot 1.

5) Adrianus Vroon is de vader van de heer Niek Vroon 
die later in de Bredestraat te Loenen tot begin 
jaren ‘70 van de twintigste eeuw een schoenmake
rij met winkel dreef. Niek Vroon was een enthou
siast ‘zondagsschilder’. Een schilderij van zijn 
hand, met daarop het oude stoomgemaal, is in 
bezit van de Historische Kring Gemeente Loenen.
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Jan van Veeren (1777-1856), vrederechter in Loenen

De Nederlandse staat, zoals wij die nu 
kennen, kwam begin negentiende eeuw 
tot stand. In de turbulente periode rond de 
Franse Revolutie kwamen uit een veelheid 
van steden, gewesten, hoge en lage heer
lijkheden de fundamenten van de nieuwe 
staat te voorschijn. Dat was een lang pro
ces. Na de grote mate van zelfstandigheid 
van de staten van de afzonderlijke gewes
ten werd ons land in de Franse tijd, met 
name onder keizer Napoleon, en in de 
periode daarna onder leiding van koning 
Willem I op voortvarende wijze omge
vormd tot eenheidsstaat met een grond
wet en andere wettelijke regelingen, die 
voor het gehele rijk golden. In de jaren
1810 tot en met 1813 maakte ons land 
deel uit van het Franse keizerrijk.
Bij decreet van Napoleon van 21 oktober
1811 werden de gerechten Loenen- 
Nieuwer-sluis en Loenen-Kronenburg 
verenigd tot één gemeente Loenen.
Het gemeentebestuur (de opgeheven 
gerechten) verloor zijn rechterlijke taak. 
Voor het uitoefenen van die taak werd 
een nieuwe rechterlijke organisatie in het 
leven geroepen.

Het vredegerecht
In de plaats van de oude schepengerech
ten waarin dorpsgenoten de rechtspraak 
uitoefenden, kwam er een professionele 
rechter die in eenvoudige burgerlijke za
ken en lichte strafzaken vonnis wees.
Hij trad in deze zaken op als respectieve
lijk Vrederechter en Rechtbank van 
Enkelvoudige Politie en kan dus be
schouwd worden als een voorloper van de 
kantonrechter, zij het dat het rechtspreken 
maar een vrij klein deel van zijn werk
zaamheden uitmaakte.

Naast de rechtspraak en vele andere 
Werkzaamheden, had de vrederechter 
als belangrijkste taken:
- de conciliatie: men kon conflicten voor

dat ze aan de rechter ter beslissing wer
den voorgelegd eerst bij de vrederechter 
aanbrengen. Deze probeerde dan de 
partijen tot elkaar te brengen. Als dat,”na 
enige woordenwisseling”, niet lukte dan 
werd doorverwezen naar de rechter die 
ter zake bevoegd was. Een procedure 
die wel wat lijkt op de mediation zoals 
we die tegenwoordig kennen;

- het voorzitten van de familieraad: voor 
een aantal beslissingen in de familie, zo
als het regelen van de voogdij, het geven 
van toestemming voor een huwelijk van 
minderjarigen of wanneer geen der ou
ders meer in leven was en bij handlich
ting, was het raadplegen van een fami
lieraad vereist. Als een inwoner een 
goedkeuring of een andere actie van de 
familieraad nodig had, schakelde hij 
hiervoor het vredegerecht in. De rechter 
riep dan een zestal “vrienden en naast- 
bestaanden” van degene die het betrof 
bij elkaar om onder zijn voorzitterschap 
als familieraad te vergaderen;

- het opstellen van akten van bekendheid; 
de in 1811 ingevoerde burgerlijke stand 
was nog zo nieuw dat er regelmatig ge
gevens betreffende personen ontbraken 
die toch wel nodig waren, bijvoorbeeld 
voor het sluiten van een huwelijk. De vre
derechter riep dan een aantal getuigen 
op die konden verklaren dat ze de per
soon in kwestie kenden en dat de be
treffende gegevens juist waren;

- de beëdiging: nalatenschappen moesten 
worden getaxeerd ten behoeve van de 
erfgenamen en de fiscus, inboedels wer
den getaxeerd met het oog op de verze
kering, de waarde van stukken grond 
moest worden vastgesteld, een stalhou
der wilde weten hoeveel zijn paard 
waard was, enzovoort. Er werd dan ie
mand met deskundigheid terzake ge
zocht die voordat hij aan het werk ging 
“in de handen van de rechter” een eed 
aflegde.
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Ook voor de uitoefening van een aantal 
beroepen werd de eis gesteld dat de 
betreffende persoon beëdigd was.
Het gaat hierbij niet alleen om veldwach
ters en jachtopzieners maar ook om bak
kers, molenaars, tappers, waarvan er in 
Loenen in 1814 al 14 waren en dergelijke. 
Ook voor deze beëdiging was de vrede
rechter de aangewezen persoon.

Het werkgebied van de vrederechter 
was het kanton Loenen. Het gebied was 
veel groter dan de dorpen Loenen en 
Nieuwersluis; bij de instelling omvatte 
het: “Loenen et Nieuwersluis, Loenen 
Kronenburgsgerecht, Korthoef, ‘s Grave- 
land. Vreeland, Abcoude, Proosdye et 
Aesdamme, St. Pieters Geregt”.^>
Dit gebied omvatte 4.304 justitiabelen 
(inwoners). Maar nog voordat de werk
zaamheden begonnen, werd het rechtsge
bied verkleind tot de gemeenten Loenen, 
Vreeland en Kortenhoef. In 1824 vond uit
breiding plaats, omdat toen de vredege
rechten in Loosdrecht en Mijdrecht wer
den opgeheven en deze plaatsen bij het 
kanton Loenen werden gevoegd.

Vereisten voor de benoeming 
tot vrederechter
Zoals bij de tegenwoordige kantonrechter, 
die immers in zijn eentje beslist over za
ken die de mensen sterk beroeren, was 
ook de vrederechter iemand die behoorlijk 
sociaal prestige moest hebben. Hij was in 
die tijd een soort “morele vader van het 
kanton”. Daarom werden deze functiona
rissen meestal uit families gerekruteerd 
die al lange tijd vooraanstaande posten 
hadden ingenomen in de plaatselijke ge
meenschap. In Loenen was dat niet an
ders. De eerste vrederechter in Loenen, 
Jan van Veeren (1777-1856) kwam uit een 
familie, die in de achttiende eeuw veelvul
dig bestuurders leverde. Verschillende fa
milieleden hebben in Loenen en omgeving 
taken uitgeoefend als armmeester, sche
pen, kerkmeester en burgemeester.
Zijn oom Gijsbert was bijvoorbeeld schout 
in Loosdrecht en zijn vader was enige tijd 
schepen van de vroedschap van 
Breukelen. Jan was het enige kind van 
Splinter van Veeren en Aletta Brouwer.

Hij werd op 14 september 1777 in de 
dorpskerk van Breukelen gedoopt.
In het jaar 1788 vestigde Splinter zich, 
na het overlijden van zijn moeder, met 
zijn vrouw en zoon in Loenen.

Jan van Veeren kwam dus uit een familie 
van ervaren bestuurders. Voor de benoe
ming tot vrederechter was dat echter niet 
voldoende. Een vrederechter diende ook 
financieel onafhankelijk te zijn. Jan van 
Veeren voldeed aan dit criterium. Reeds 
zijn grootvader (ook een Jan) was een van 
de grotere landeigenaren, met name in de 
Hondertse polder. Het grondbezit was met 
name geconcentreerd rondom de hoeve 
‘Het Tolhuis’, ten zuiden van de Nieuwe 
Wetering bij Nieuwersluis, ongeveer waar 
deze nu het Amsterdam-Rijnkanaal 
kruist.^' Het gebied strekte zich uit van 
de schans in Nieuwersluis tot aan de 
Hondertse molen. Ook het logement, nu 
restaurant ‘Het Stoute Soldaatje’, was zijn 
eigendom. In 1811 was dit landbezit van 
de familie nog in tact. Zijn vader had het 
familievermogen inmiddels uitgebreid met 
het huis Vrede Lust (thans Dorpsstraat 96) 
in Loenen, dat hij door belening in 1788 in 
bezit kreeg. Jan van Veeren erfde dus een 
behoorlijk vermogen. Het familiebezit had 
ondertussen tenminste nog twee behoor
lijke injecties gekregen:
- in 1800 trouwde hij met de welgestelde 

jongedochter Catharina Elisabeth 
Reinhart, geboren in 1778 te Amsterdam 
en

- in 1809 erfde hij van zijn oom Gijsbert, 
vroeger schout van Loosdrecht en 
Mijnden, geldswaarden en onroerende 
goederen ter waarde van ruim 65.000 
guldens, waaronder het huis Welgelegen 
(thans Dorpsstraat 61) te Loenen, dat 
toen het woonhuis van de familie werd.

Maar het vermogen van Jan van Veeren 
liep ook schade op. In de loop van de tijd 
moest hij enkele keren bezittingen verko
pen, waaronder ‘Het Tolhuis’ in de 
Hondertse polder en het logement in 
Nieuwersluis. Zoals we in het proces ver
baal na het overlijden van zijn echtgenote 
in 1826 lezen, was dit nodig om het door 
haar in het huwelijk ingebrachte vermogen 
op peil te houden.

20



Heihuis Welgelegen in 
1856, thans Dorpsstraat 
61 te Loenen.
Uit: P.J. Lutgers: Gezigten 
aan De HMerde Vecht, 
pag. 59.

Aanloop naar de functie 
van vrederechter
Hoewel de rechtspraak, zeker tijdens de 
oude ambachtsheerlijkheden, maar ook in 
de eerste jaren van de vredegerechten 
niet zozeer volgens de wet als wel op 
grond van redelijkheid en billijkheid 
plaatsvond, vermeldde Jan van Veeren 
toch ook nauwgezet de toegepaste wette
lijke bepalingen. Het lijkt dan ook waar
schijnlijk dat hij een juridische opleiding 
heeft genoten, waarschijnlijk in Utrecht, 
'waar hij, toen hij daar in 1795 belijdenis 
deed, reeds enkele jaren woonde.
Tot een promotie kwam het echter niet.
In mei 1799 vestigde hij zich weer in 
Loenen. Aanvankelijk hield hij zich bezig

met het beheer van zijn vermogen: zo 
verhuurde hij de boerderij ‘Het Tolhuis’ 
met toebehoren voor de in die tijd goede 
prijs van 1.100 guldens per jaar plus drie 
en een half vierde delen boter en vier 
komijnekazen van twintig pond elk.

Daarnaast vulde Jan van Veeren zijn tijd 
met juridische bezigheden. Met ingang 
van het jaar 1803 was hij werkzaam als 
secretaris van het gerecht Loenen- 
Nieuwersluis, alwaar Johannes 
Sanderson, de latere burgemeester, toen 
ook als schout aantrad. De bestuurlijke 
samenwerking tussen deze twee bijzon
dere mensen zou tot 1842, het jaar dat 
Jan een punt zet achter zijn functie van
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Het Amsterdam- 
Rijnkanaat op de plaats, 
waar vroeger de hoeve 

'Het Tolhuis’stond. 
Links aan de overkant 
is de loopbrug over de 

Nieuwe Wetering bij 
Nieuwersluis te zien.

gemeentesecretaris, blijven bestaan. In de 
jaren 1803 en 1804 komen we hem ook 
zeer regelmatig tegen als mede-onderte- 
kenaar van akten van de pas gestichte 
notarispraktijk van Johannes Sanderson. 
Waarschijnlijk was hij op de een of andere 
wijze medewerker van Sanderson.
Van Veeren nam in latere jaren ook be- 
stuurlijk-administratieve functies waar, 
zoals de functie van “Gequalificeerde tot 
de Directie over de invordering der 
belasting op het Recht van Sucessie, te 
Loenen, Nieuwersluis, Oude en Nieuwe 
Loosdrecht en Oud Over”, waartoe hij 
in 1808 benoemd werd.

Toen in 1811 de beide Loenense gerech
ten werden opgeheven, zijn hun bestuurlij
ke taken overgegaan op het gemeentebe
stuur van de verenigde gemeente Loenen 
en hun rechterlijke taken op het vredege
recht. Als gevolg van deze wijzigingen 
waren uiteraard ook veranderingen van 
functies en verschuiving van functionaris
sen nodig. Tot die tijd waren mannen als 
Sanderson, Van Veeren en Hendrik 
Edema, de laatste was ook een dorpsno- 
tabele constante factoren geweest in 
bestuur en rechtspraak. Zij kregen in de 
nieuwe organisatie nieuwe taken. Zo werd 
Jan van Veeren benoemd tot gemeentese
cretaris. Een logische voortzetting van zijn 
secretarisschap in het gerecht Loenen- 
Nieuwersluis. Daarnaast bekleedde hij 
ook de functie van gemeenteontvanger.

Bovendien was hij in de jaren 1818 en
1819 schout en secretaris van de (op
nieuw) gevormde gemeente Loenersloot, 
maar vanaf 1 januari 1820 werd hij daarin 
opgevolgd door Johannes Sanderson.
Zijn gemeentelijke functies oefende hij - 
zoals gemeld - uit tot 1842. Hij werd toen 
opgevolgd door Ernst van Beusekom, 
zoon van de logementhouder van het 
Raadhuis van Kronenburg.

Vrederechter
Omdat een deel van de archieven uit de 
tijd rond 1811 niet bewaard is gebleven, 
kan niet exact worden vastgesteld, wan
neer Jan van Veeren tot vrederechter is 
benoemd. Naar alle waarschijnlijkheid 
heeft dat in 1811 plaatsgevonden.

Hoewel de Loenense vrederechter door 
het leven ging als een zeer bedachtzaam 
en risicomijdend mens, stond hij in 1811 
opeens centraal in een dorpsrel. Op 12 juli 
1811 arriveerde in Loenen een Franse le
gereenheid onder aanvoering van een ze
kere kapitein Blanqueford. Zoals dat toen 
gebruikelijk was, werden deze soldaten bij 
de burgerbevolking ondergebracht (inge- 
kwartierd). Mogelijk was het oog van de 
commandant ook gevallen op de ruime 
behuizing van de vrederechter, mogelijk 
trok de vrederechter zich het lot van een 
dorpsgenoot aan, in ieder geval raakte hij 
behoorlijk opgewonden. Het incident in 
het logement van Adam Weber (thans het 
pand Rijksstraatweg 104) eindigde ermee 
dat Blanquefort Van Veeren een klap in 
zijn gezicht gaf en hem een aantal 
bedreigingen toevoegde.

Pas vanaf 1812 zijn archiefstukken van 
Jan van Veeren als rechter bewaard ge
bleven. Dan duikt zijn naam herhaaldelijk 
op in notariële akten met daarbij de ver
melding van zijn functie als vrederechter. 
Vanaf 1813 zijn rechterlijke uitspraken van 
hem bewaard gebleven. Uit de stukken 
van de beginperiode van het vredegerecht 
blijkt dat de bevolking nog moest wennen 
aan dit nieuwe instituut. De eerste jaren 
was er heel erg weinig te doen, in het jaar
1820 slechts 30 rechterlijke”producties”, 
met name beëdigingen en familieraden.
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slechts eenmaal werd vonnis gewezen. 
Maar ook in het ‘topjaar’ 1829 waren er 
niet meer dan 95 zaken.
Lang niet alle zittingsdagen werden dan 
ook benut, in de verslagen van de zittin
gen komen regelmatig aantekeningen 
voor als: “vredegerecht gehouden, niets 
voorgevallen” of: “geen partijen” of 
kortweg: “niets”.

Loenen beschikte in deze tijd nog niet 
over een gemeentehuis en ook niet over 
een gerechtsgebouw. Deze zouden pas 
na 1850 gerealiseerd worden. Daarom 
werd zitting gehouden bij de rechter thuis 
of in een van de panden die ook als ge
meentehuis dienst gedaan hebben: het 
logement van Evert van Beusekom (‘Het 
Raadhuis van Kronenburg’), de koepel van 
dit logement of een kamer in de woning 
van gemeentebode Hendrik Goudt, nu 
Dorpsstraat 96.

In 1838 werd het vredegerecht opgeheven 
en vervangen door het kantongerecht 
Loenen. Jan van Veeren bleef tot septem
ber 1843 in functie als kantonrechter.**
Hij werd opgevolgd door jonkheer 
meester C. Th. van der Brugghen.

Ook een geslaagd ondernemer
De bovengenoemde functies leverden 
Van Veeren een comfortabel inkomen op: 
het rechterstractement bedroeg voor een 
kanton als Loenen ongeveer 450 gulden 
per jaar, voor het secretarisschap kreeg 
hij ongeveer 180 gulden en voor het ambt 
van gemeenteontvanger nog eens een 
jaarlijkse toelage van 100 gulden.
Maar dat was nog niet alles.
Van Veeren was een ijverig mens. Bij de 
uitoefening van de functies van vrede
rechter, gemeentesecretaris en gemeente
ontvanger, hield hij nog wel wat tijd over. 
Deze vulde Jan onder andere met het lid
maatschap van het polderbestuur van de 
Hondertse Polder en met het lidmaat
schap van de kerkvoogdij van de her
vormde gemeente in Loenen. Maar ook 
richtte hij in 1813 de Brandwaarborg 
Maatschappij Loenen aan de Vecht op.
Dit was een succes. In een wat korzelige 
briefwisseling in 1826 tussen burgemees

ter Sanderson en de Gouverneur van de 
provincie Utrecht aangaande de gegoed
heid van Van Veeren meldt Sanderson dat 
de maatschappij zeer succesvol is en 
reeds meer dan 6000 deelnemers heeft. 
De Brandwaarborg Maatschappij Loenen 
aan de Vecht is later met een aantal ande
re maatschappijen opgegaan in de tegen
woordig nog bestaande verzekerings
maatschappij ‘Klaverblad Verzekeringen’ 
te Zoetermeer.
De conclusie kan zijn, dat de familie Van 
Veeren financieel weinig te klagen had.

Gezinsleven
Hoewel Jan van Veeren enig kind was en 
Catharina Elisabeth Reinhart slechts een 
broer had, gingen zij bij het stichten van 
een gezin voortvarend te werk. 
Achtereenvolgens werden de volgende 
kinderen geboren: op 31 december 1802 
Kuintje Gijsberta; op 6 februari 1803 
Hendrik (treedt in zijn vaders voetspoor 
als mede-eigenaar van de brandwaar- 
borgmaatschappij en vestigt zich in 
Amsterdam met de 
Brandwaarborgmaatschappij H. van 
Veeren); op 5 april 1805 Splinter Jan 
(werkt ook in de brandwaarborgmaat
schappij, maar overlijdt reeds in 1833); 
op 20 mei 1806 Anna Maria; op 1 maart 
1810 Willem Cornells; op 29 juni 1811 
Jan; op 5 juli 1812 Catharina Elisabeth; 
op 15 augustus 1813 Aletta; op 8 novem
ber 1815 George Johannes en op 2 juli 
1817 Henriëtta Jacoba van Veeren.

Over de verdere levensloop van Willem 
Cornells is nog bekend dat hij in 1829 
bevoegd verklaard werd om zelfstandig 
rechtshandelingen te verrichten, mogelijk 
is hij ook in de verzekeringsbranche te
recht gekomen; over Jan kon na 1826 
geen informatie worden achterhaald. 
Kuintje Gijsberta, Hendrik en Aletta trouw
den en verlieten het dorp. De overige kin
deren bleven ongehuwd en tot hun overlij
den in Loenen wonen. De bekendste van 
hen is Anna Maria van Veeren, zij werkte 
jarenlang als lerares en deed ook het 
een en ander aan liefdadigheid.®*
Dat vrederechter Jan van Veeren een 
nauwgezet man was, blijkt ook na het
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Nota van J. van Voeren, 
directeur van de 
Brandwaarborg 

Maatschappij, voor het 
gemeentebestuur van 

boenen wegens de bijzijn 
maatschappij afgesloten 
brandverzekering, 1848.

No. 7fsy-

Tan het yerschuldigde door den Hrct- ■<

te - J wegens deszelfs aandeel in de Brandwaarborg-Maatschappij
te Loenen aan de f^ht, volgens ,drt. 12, 16 en 17, van het Reglement der Maatschappij.volgen

Toor Brandschade en Administratie-kosten over 184^ 

Te betalen aan den Heer Korrespondent 
Verwaarborgde Som ■
Brandschade in hel geheel gevallen eene 

Somma van ■ ÜEd. aandeel is f ^
Administratie-kosten tV pC- • •

Dos te zamen door DEd. te betalen . . f tV-

Ter bestrydipg der Brandschade, in welke üSd. hier boren berekend zijt, zijn gedaan 
als per/m., berekend naar de gewone en bnitengewone Klassen*

De Lljstén der schaden li^n ter besigtiging bij den Heer Korrespondent.

LOENEN 1 JanoariJ 184^

J. TASr TEERESr./
UirttUur. 

/. Omslagen,

overlijden van zijn echtgenote op 12 juni 
1826. Op dat moment waren de jongste 
zeven kinderen nog minderjarig en dus 
wordt er een familieraad (uiteraard niet 
onder zijn voorzitterschap, maar geleid 
door zijn plaatsvervanger Hendrik Edema) 
gehouden om in de toeziende voogdij te 
voorzien. Dat is niets bijzonders, maar 
kort daarop laat hij in een extra akte nog 
vastleggen dat - in geval van zijn eigen 
overlijden - als eerst aangewezen voogd 
benoemd moet worden zijn schoonzoon 
Jan van Veen en als die niet beschikbaar 
is zijn zoon Splinter Jan.

Jan van Veeren overleefde zijn vrouw 
30 jaar. Op 5 april 1856 doet zijn zoon 
Hendrik aangifte van het overlijden van 
zijn vader op 4 april 1856 om twee uur 
‘s middags in zijn woonplaats Loenen.
Van de kinderen overleed Anna Maria 
als laatste op 11 maart 1890.

Wim van Schalk 
Met dank aan Willem Mooij

NOTEN:

1) In deze opsomming is uitgegaan van de oude 
situatie, waarbij Loenen nog uit twee gerechten 
bestond.

2) De thans nog bestaande boerderij met die naam is 
vermoedelijk ten gevolge van de aanleg van het 
Merwedekanaal naar het westen verplaatst.

3) Hendrik Edema had een schildersbedrijf in Loenen 
en was gedurende vele jaren assessor (wethouder) 
en ook plaatsvervangend vrederechter.

4) Jan van Veeren had zijn functie als gemeente
secretaris al een jaar eerder neergelegd.

5) Anna Maria van Veeren was bevoegd voor de 
vakken Engelse en Nederduitse talen, lezen, 
schrijven, aardrijks-, geschied- en fabelkunde.
Niet bekend is of zij huisonderwijs gaf dan wel 
verbonden was aan een school.

BRONNEN:
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Archief gerecht Loenen Kronenburg.
Archief Dorpsgerechten: Loenen.
Archief gecombineerde gemeente Loenen 1811 - 
1817.
Archief gemeente Loenen 1819 -1943.
Archief notarissen tot 1896 Loenen.
Archief van de notarissen ter standplaats Amsterdam. 
Archief Vredegerecht en rechtbank van Enkelvoudige 
Politie.
Dapperen, H.J.M. van: De Vrederechter in Nederland 
1811 -1838, diss. Rotterdam 1991.
P.J. Lutgers: Gezigten aan De Rivier de Vecht, Alphen 
aan den Rijn, 2001.
E. Munnig Schmidt/A.J.A.M. Lisman: Plaatsen aan de 
Vecht en Angstel.
Loenen in 1832, Grondgebruik en Eigendom, Utrecht 
2007.
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Heldendaad beloond

In augustus 1912 ontvingen alle 
Nederlandse gemeenten een brief van het 
bestuur van het Carnegie Heidenfonds om 
de aandacht te vestigen op dit nieuwe 
fonds, dat opgericht was dankzij de vrijge
vigheid van de heer Andrew Carnegie.'*
Het secretariaat van het fonds iag bij het 
Ministerie van Buiteniandse Zaken. Doei 
van dit fonds was om personen, die met 
eigen ievensgevaar anderen het ieven had
den gered, “te bevrijden van geldzorgen 
die het gevolg zouden kunnen zijn van hun 
heidenmoed, door het verieenen aan hen 
(of hunne weduwen en kinderen) van tijde
lijke ondersteuning (...) ofwei te beloonen 
door het toekennen van medaiiies of 
onderscheidingen”. Precies vier jaar later 
achtte burgemeester E.A.H.A. van de 
Velde het noodzakelijk een beroep te doen 
op dit filantropische fonds. Op 23 augus
tus 1916 diende hij een verzoekschrift in 
voor een financiële bijdrage voor iemand 
die zijn leven in de waagschaal had 
gesteld om anderen het leven te redden. 
Het betrof hier D. Tunteler, 58 jaar oud, die 
maar liefst vier personen uit de Vecht had 
gered.® De zondag daarvoor was een kind 
in het water gevallen, dat logeerde bij 
mevrouw Seiders, wonend aan de 
Vischmarkt. Deze sprong haar logé achter
na, maar kon zelf helemaal niet zwemmen. 
Een voorbijganger hoorde haar hulpge
roep, sprong eveneens in de Vecht voordat 
hij zich bedacht dat ook hij niet kon zwem
men. Dochter Seiders kwam op dat mo
ment thuis, en sprong ook de Vecht in.
Nu lagen er dus vier personen die niet kon
den zwemmen in het water, maar niemand 
van de inmiddeis toegesnelde omstanders 
ondernam enige actie. Behalve de arbeider 
Dirk Tunteler, eveneens woonachtig aan de 
Vischmarkt, die het voor elkaar kreeg alle- 
vier de drenkelingen te redden. “Tunteier is 
een oud, afgeleefd man en leeft in zeer be
hoeftige omstandigheden; reden waarom 
ik u beleefd, doch dringend verzoek, de

miide bepaiingen van het door den Heer 
Carnegie gestichte fonds, ook op dezen 
moedigen redder toe te passen”, zo ein
digde burgemeester van de Velde zijn ver
zoekschrift.® Het bestuur van het Fonds 
wilde hierop nog enkele vragen beant
woord hebben. De burgemeester gaf als 
nadere toelichting “dat het water ter plaat
se van de redding 8 voet diep was.
Tunteler kan niet zwemmen en heeft zich 
tot zijn schouders in het water begeven, de 
drenkelingen een stok toegestoken, waar
aan deze met alie geweid zich vastkiamp- 
ten zodat er voor hem veel gevaar bestond 
in de diepte te worden meegesieurd. 
Tunteler is op hulpgeroep in de Vecht ge
sprongen, zonder zich te bedenken dat hij 
niet kon zwemmen, had hij eenige minuten 
gewacht, het zoude waarschijniijk te iaat 
zijn geweest, zodat m.i. de redder in volko
men levensgevaar heeft verkeerd” onder
streepte Van de Velde zijn eerdere verzoek. 
Het bestuur van het Fonds ging mee in de 
argumentering van de burgemeester en 
stuurde hem op 28 oktober vijftig gulden 
per postwissel toe. “Gaarne zullen wij zien, 
dat bedoeid bedrag (...) door U ten behoe
ve van Tunteler wordt aangewend op de 
wijze, weike naar uw oordeel het best is”.

Juliette Jonker-Duynstee 
Archiefonderzoek; Willem Mooij

NOTEN'.

1) Andrew Carnegie was een Amerikaanse staalmag- 
naat en fiiantroop die bij ieven zijn rijkdommen aan 
goede doeien wiide besteden op een dusdanige 
wijze, dat de mensen zich met zijn hulp ook echt 
verder konden ontwikkeien. Zo schonk hij
1.500.000 doiiar voor de bouw van het 
Vredespaieis te Den Haag (1907-1913).

2) Dirk Tunteler (geb. 15 oktober 1858) was van 
oorsprong schipper van beroep. Later is hij 
arbeider geworden. Hij kwam op 21 mei 1914 
van uit Utrecht naar Loenen. Op 16 september 
1918 vertrok hij weer terug naar Utrecht.

3) Archief gemeente Loenen 1819-1943, nr. 214, 
brief 460.
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Herinneringen aan de kroning van Wilhelmina

In Vreeland en Loenen staan bomen 
die geplant zijn ter gelegenheid van de 
troonsbestijging van koningin Wilhelmina 
in 1898. De bomen staan prominent in 
beide dorpen, maar slechts weinig men
sen zullen op de hoogte zijn van de oor
spronkelijke functie ervan, in Nigtevecht 
werd een andere oplossing gevonden om 
de koninklijke inhuldiging te herdenken. 
Aangezien deze heugelijke gelegenheid 
precies 110 jaar geleden plaats vond, is 
het een mooi moment om deze herden- 
kings’monumenten’ en hun ontstaansge
schiedenis toe te iichten.

Van prinses naar koningin
Prinses Wilhelmina Helena Pauline Maria 
werd op 31 augustus 1880 te Den Haag 
geboren, dochter van koning Willem III en 
diens tweede vrouw Emma van Waldeck 
Pyrmont. Zij zou hun enige kind blijven; uit 
zijn eerste huwelijk had Willem III twee 
zoons. Toen het prinsesje tien jaar was, 
overleed haar vader. Hierdoor werd zij 
automatisch koningin, een functie die zij 
door haar minderjarigheid echter niet kon

uitoefenen. Haar moeder zou dan ook - 
door de wet daartoe aangewezen- de acht 
jaren tot het bereiken van de meerderjari
ge ieeftijd als regentes functioneren.
De dag voor Wilhelmina’s achttiende ver
jaardag, 30 augustus 1898, sprak haar 
moeder het Nederlandse volk in dank toe 
en eindigde met de hoopvolle wens dat 
het “ons Land met zijne Bezittingen en 
Koloniën onder de regeering van Koningin 
Wilhelmina wel [moge] gaan!”
Een dag later, op haar achttiende verjaar
dag, richtte de kersverse Koningin 
Wiihelmina haar eerste proclamatie tot de 
Nederlanders waarin zij het volk bedankte 
voor alle genegenheid die zij tot dan toe 
had ontvangen en waarin zij de hoop en 
verwachting uitsprak altijd steun te zullen 
ontvangen bij haar levensdoel; “het regee- 
ren zooals van een Vorstin uit het huis van 
Oranje wordt verwacht.” De daadwerkelij
ke inhuldiging als koningin vond pas een 
week later plaats, op 6 september.
Volgens de Grondwet was Amsterdam de 
plaats waar dit evenement zou plaats vin
den. De Eerste en Tweede Kamer verza-

Wilhelmina bij de 
beëdiging als koningin 

in de Nieuwe Kerk 
te Amsterdam. 
Coil.: W. Mooij.
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De rondtocht door de 
stad in de crème calèche 
eindigt bij het koninklijk 
paleis op de Dam.
Colt.: 'M. Mooij.

melden om 10 uur in het koninklijk Paleis 
op de Dam, vanwaar zij in een optocht 
naar de daarnaast gelegen Nieuwe Kerk 
liepen. De rode loper die tussen het paleis 
en de kerk lag was overdekt met een lang 
baldakijn. Klokslag 11 uur verliet de jonge 
koningin het paleis om zich naar de Kerk te 
begeven. Daar sprak zij de regering toe en 
legde de eed op de Grondwet af, waarna 
de Staten Generaal haar huldigden.
De afbeeldingen van dit bijzondere 
moment tonen de fiere vrouw, gekleed in 
de koninklijke mantel van rood fluweel, 
gevoerd met hermelijnbont en met een 
diadeem op haar hoofd, terwijl zij met 
haar rechterhand omhoog de eed aflegt. 
Een van de aanwezigen, die vijftig jaar 
later de inleiding schreef voor het grote 
Gedenkboek ter gelegenheid van 
Wilhelmina’s gouden regeringsjubileum, 
herinnerde zich als de dag van gisteren hoe 
zij daar stond, zich nog onbewust van alle 
problemen die zij als koningin zou moeten 
doorstaan (zoals twee wereldoorlogen en 
de crisis in Nederlands-Indie): “Hoe sprak 
toen alreeds uit hare woorden die hoge 
opvatting van haar taak, dat diepe gevoel 
van plicht, die trouw aan de constitutie, die 
bewonderende liefde voor haar moeder. 
Welke zij zich ten voorbeeld stelde van een 
edele en verheven opvatting der plichten, 
die op haar zouden rusten, haar vertrou
wen op God, die haar sterken moge, haar 
liefde voor het Nederlandse volk en haar 
meeleven met zijn wel en wee.

Zo waren in de jonge koningin van achttien 
jaren reeds duidelijk bemerkbaar de grond
trekken van haar karakter en levensopvat
ting, zoals wij deze in de vijftig volgende 
jaren steeds weer en steeds meer hebben 
kunnen opmerken, bewonderen en waar
deren”.^* Na de plechtigheid liepen de aan
wezigen, de koningin voorop, terug naar 
het paleis. Overal stonden juichende 
mensen, tot op de balkons van de kerk 
toe, afgescheiden van de notabelen door 
rijen strak in het gelid staande militairen. 
Hierna volgde een rondrit door de stad, in 
de zogenaamde ‘crème calèche’, een van 
de twee staatsierijtuigen die zij bij haar 
troonsbestijging had gekregen; van de 
Amsterdamse burgers ontving zij toen 
de Gouden Koets, van haar moeder 
Emma deze crème calèche.^’

Prentbriefkaart ter 
herinnering aan 
de kroningsfeesten. 
Cotl.: \N. Mooij.
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De Wilhelminaboom 
bij het Vreetandse 

gemeentehuis omstreeks 
1905: een nog kleine 

lindeboom. 
Colt.: \N. Mooij.

Dezelfde boom zo’n 
vijftig jaar tater. 

Het aanzien van het 
gemeentehuis is 

inmiddels gewijzigd:
het aangebouwde 

portiek is verdwenen. 
Colt.: W. Mooij.

Festiviteiten in Vreeland
Niet alleen in Amsterdam was het feest 
die dag. In heel Nederland werden festivi
teiten georganiseerd om de inhuidiging 
van de nieuwe koningin te vieren.
Ook in Vreeland was een commissie voor 
de inhuldigingsfeesten, die op 20 mei 
1898 een verzoek indiende bij de gemeen
teraad om een lindeboom te planten bij 
het gemeentehuis, op gemeentegrond.
De commissie zou wel graag zien dat de 
gemeente de zorg voor de boom op zich 
nam, “opdat zo lang mogelijk deze 
Wilhelminaboom te Vreeland eene 
zichtbare getuige blijve van de warme 
liefde waarmede Vreeland zijne jeugdige 
Koninginne in 1898 heeft begroet, aan

de gehechtheid, welke de gemeente 
Vreeland toen had aan Neerlands vorsten
huis en van Vreelands begeerte dat in 
lengte van dagen Nederland en zo ook 
Vreeland bloeie onder eene goede regee- 
ring van Koningin Wilhelmina en dat ook 
het volgend geslacht zich eendrachtig 
scharen moge om de troon van Haar, die 
over ons land ten goede is gesteld”
B&W kreeg ongelimiteerd krediet om de 
boom “een waardige plek te bereiden en 
het noodige aan te schaffen om de boom 
te beveiligen tegen al hetgeen haar 
schade zou kunnen doen”.
Zo werd dan op de kroningsdag een 
lindeboom geplaatst op de hoek van de 
Raadhuislaan en de Vossenlaan, bij de 
hoek van het gemeentehuis.
Een zeshoekig ijzeren hekwerk werd hier
omheen geplaatst, bestaande uit ijzeren 
spijlen met op de -langste- hoekspijlen 
een ijzeren bloem. Tussen de hoekspijlen 
liepen de andere spijlen tot het midden 
van iedere zijde in lengte af, waardoor een 
licht golvend effect ontstond. De boom en 
het omringende hek bestaan nog steeds, 
zij het in enigszins verwaarloosde staat.

Geweigerde kanonsschoten
De Vreelandse feestcommissie wilde ook 
graag enige kanonschoten laten horen bij 
de inhuldigingsfeesten.
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Erevoorzitter burgemeester Backer diende 
op 1 juni 1898 een verzoek in bij de kolo
nel commandant van het 1ste Artillerie 
Commandement te Utrecht om een aantal 
kanonnen van het commandement te 
mogen gebruiken die op fort Kijkuit 
gestationeerd waren.
De conducteur van Fort Kijkuit, de heer 
Soukens, had reeds zijn medewerking 
toegezegd om het vervoer en africhten 
van de kanonnen te regelen. De gemeente 
zou de kosten van het transport en het 
afsteken der kanonnen op zich nemen en 
hoopte dat het kruit ter beschikking zou 
worden gesteld door het rijk. Twee weken 
later ontving de burgemeester antwoord 
van de commandant, dat het beschikken 
over deze vraag niet tot zijn bevoegdheid 
hoorde. De burgemeester moest zich tot 
de minister van Oorlog wenden.
Zulks geschiede op 24 juni en op 1 juli 
kreeg de burgemeester in een kort briefje 
van de minister te horen -zonder opgaaf 
van reden- dat aan het verzoek niet kon 
worden voldaan. Deze negatieve beslis
sing werd op 4 juli per brief medegedeeld 
aan de feestcommissie, zo snei mogelijk, 
opdat de commissie nog tijd had naar an
dere feestelijke opties te zoeken.
Een ander ministerie, dat van binnenland
se zaken, leverde wèl een bijdrage aan 
de feestvreugde van de 31ste augustus.

De gemeente ontving op 26 augustus van 
dit ministerie 22 gedenkpenningen: twaalf 
stuks voor leerlingen die “wegens gedrag 
en vlijt” hiervoor in aanmerking kwamen 
en tien exemplaren “om die te verspreiden 
op de wijze die u ais het meest geschikt 
voorkomt”.

De Wilhelminaboom in Loenen
Ook in Loenen voerde de feestcommissie 
hun plan uit om een Wilhelminaboom te 
planten. Als locatie voor deze boom -een 
rode beuk- werd gekozen voor het 
schoolplein van de openbare school aan 
de Rijksstraatweg 98-102. In het archief 
van de gemeente Loenen bevinden zich 
nog alle nota’s van toeleveranciers voor 
de boom en het bijbehorende hek.
Zo ieverde de Loenense boomkweker 
Krüseman voor vijf gulden de rode beuk, 
die voor vijfenzeventig cent tevens werd 
‘geplant en ingepakt’. Het hek, om de 
boom te beschermen tegen de wellicht 
onvoorzichtige schooljeugd, werd pas in 
juni van het jaar daarop vervaardigd.
Het werd een rond ijzeren hek dat 
gepiaatst werd op een gemetselde 
onderkant. W. van Schaik, timmerman te 
Nieuwersluis, declareerde twaalf gulden 
en dertien cent voor het maken van mallen 
voor het metsel- en smidswerk, het 
maken van mallen voor de steenhouwer

De school/eugd van 
de openbare school 
in Loenen voor de 
Wilhelminaboom In 1910. 
Coll.: W. Mooij.
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Het voormalige raadhuis 
van Nigtevecht aan de 

Dorpsstraat met de 
herdenkingsteen op de 
eerste verdieping inge

metseld, circa 1910.
Colt.: De Bruijn.

en het helpen stellen van het hek. 
Metselaar J. de Koning voerde het 
metselwerk uit voor 84 gulden en de 
smid F. Louisse maakte het ijzeren hek 
voor 99 gulden en vijftig cent.®
De schilder J.J. Koper schilderde het hek 
rond de boom, en gaf meteen het inmid
dels acht jaar oude hek van de school 
een nieuwe laag verf, tezamen voor een 
kleine zestien gulden.

De gedenksteen op de 
huidige locatie, 

Raadhuisstraat 30. 
Foto van de huidige 

bewoner.
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Op bijgaande foto uit 1910 van de school
kinderen en hun leerkrachten ® achter het 
hek van hun school, is het hek rond de 
boom niet goed te zien, maar we zien wel 
een paar jongens die wat hoger staan dan 
de rest en zich duidelijk vasthouden aan 
dat hek. Het hek had dezelfde vormgeving 
als dat van het hek op de voorgrond, dat 
het schoolplein scheidde van de 
Straatweg.

Herinneringssteen in Nigtevecht
In Nigtevecht is niet gekozen voor een 
boom om de kroning van Wilhelmina te 
herdenken. De feestcommissie had hier 
het idee om een gedenksteen te plaatsen 
in het gemeentehuis. Tijdens de raadsver
gadering van 10 juni 1898 werden teke
ningen hiervan overlegd, waarna de raad 
de gevraagde vergunning verleende en 
meedeelde “de gedenksteen onder dank
betuiging te zullen aanvaarden in eigen
dom”. De steen werd aan de buitengevel 
van het gemeentehuis aan de Dorpsstraat 
142 gemetseld tussen de twee rechter 
ramen op de eerste verdieping, zoals op 
bijgaande foto te zien is. “Deze gedenk
steen is geplaatst ter herinnering van de 
plechtige inhuldiging van H.M. de konin
gin Wilhelmina 15-9-1898” staat gebeiteld 
in de marmeren rechthoekige plaat.
Op de vier hoeken zijn rozetten ingehakt, 
midden bovenin is in reliëf een konings
kroon aangebracht.
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Eind jaren vijftig van de twintigste eeuw is 
de steen overgeplaatst naar de westgevel 
van ‘Oost-vegt’ aan de Raadhuisstraat 30. 
Dit pand nam toen de functie van ge
meentehuis over tot 1987, toen Nigte- 
vecht bij de gemeente Loenen werd ge
voegd.
Zo herinneren nog drie ‘monumenten’ in 
de gemeente Loenen aan de kroning van 
Wilhelmina, nu 110 jaar geleden. Wat zal 
de gemeente plaatsen bij de kroning van 
koning Willem IV, een gelegenheid die im
mers niet lang meer op zich zal laten 
wachten....

Juliette Jonker-Duynstee 
Willem Mooij

NOTEN:

V Beelaerts van Blokland, jhr. Mr. F. in: Vijftig jaren. 
Officieel gedenkboek ter gelegenheid van het 
gouden regeringsjubileum van hare majesteit 
koningin Wiihelmina Helena Pauline Maria, 1898- 
31 augustus- 1948.

2) Deze kroningscalèche werd voor 11.000 gulden 
gebouwd door rijtuigfabriek Hermans & Co te Den 
Haag. De koets bestond uit een schaalvormige 
bak (een ‘calice’, vandaar de naam) met voorop 
een beeldengroep van drie gratiën die de konings
kroon heffen, achterop twee gratiën die een lau
werkrans omhoog houden. Het rijtuig was verder 
beschilderd met slingers van eikenblad en eikels, 
symbolen van kracht en vasthoudendheid. Zoals 
op de foto te zien is, ontbrak een koetsiersbok; de 
paarden werden begeleid door lopende lakeien 
aan weerszijden en konden derhalve alleen stap
voets gaan. Tien jaar later werd een bok vervaar
digd, die gemonteerd kon worden op de plaats 
van de beeldengroepen, zodat ook ritten in draf- 
tempo mogelijk werden. Koningin Wilhelmina heeft 
de crème calèche veel als gezinsrijtuig gebruikt. 
Juliana liet het rijtuig twintig keer uitrijden en 
Beatrix gebruikte de calèche bij hippische mani
festaties. Haar standplaats is in de koninklijke stal
len te Den Haag.

3) Archief gemeente Vreeland, notulenboek nr 138, 
bladzijde 232-233.

4) De school werd in 1891 gebouwd naar ontwerp 
van de Utrechtse architect A. Nijland. In 1970 is 
het pand in gebruik genomen als brandweerkazer
ne en kantoor gemeentewerken, welke functie het 
tot 1998 heeft gehad. Thans bevinden zich drie ap
partementen in het gebouw.

5) Het hek bevond zich volgens het Monumenten- 
boek van Loenen uit 2000 in slechte staat in het 
depot van Gemeentewerken. Thans is het daar niet 
meer aanwezig. De huidige verblijfplaats is onbe
kend.

6) In 1905 waren vier leerkrachten werkzaam op 
de school: Lukas Ruinen (26 augustus 1841),

benoemd als hoofd op 1 mei 1867, eervol ontslagen 
op 1 augustus 1908; Rinze Bakker (11 april 1881), be
noemd als leerkracht op 3 maart 1904, tijdelijk hoofd 
in 1908 en eervol ontslagen op 1 september 1909. 
Ruim een jaar na zijn toetreding als leerkracht kwam 
Elisabeth Petronella Johanna (Nelly) Bouwhuisen (4 
maart 1883) in dienst als onderwijzeres. Bakker en zij 
zouden op 7 juli 1910 trouwen in Den Haag, twee 
maanden nadat Nelly eervol ontslagen was als leer
kracht. Als laatste onderwijzer was Willem Stender (18 
maart 1886) in dienst. Hij werd benoemd op 1 novem
ber 1904 en eervol ontslagen op 1 oktober 1907.

Herdenkingsbomen
Niet alleen ter gelegenheid van de 
kroning van Wilhelmina in 1898 zijn er 
overal in den lande herdenkingsbo
men geplant In later jaren werd dit 
een algemene traditie bij geboortes, 
kroningen, huwelijken, verjaardagen 
(Beatrix 50 jaar) en sterftes van leden 
van het Koninklijk huis. De meest re
cente grootscheepse boomplantactie 
was die ter gelegenheid van de ge
boorte van Prinses Amalia op 7 april 
2004. In 260 gemeentes is toen een 
herdenkingsboom geplant, geschon
ken door Staatsbosbeheer. In de 
meeste gevallen betreft de keuze van 
de boom een (konings) linde, maar 
ook beuken zijn voor deze functie 
gebruikt Beide zijn bomen die een 
hoge ouderdom kunnen bereiken, al 
is in veel gevallen een tweede of zelfs 
derde herdenkingsboom geplant we
gens sterfte of een achteraf verkeerd 
gekozen locatie. Vandaar het verschil 
in formaat en ouderdom bij herden
kingsbomen voor dezelfde gelegen
heid. De laatste jaren ontwikkelt het 
fenomeen herdenkingsboom zich 
ook sterk voor mensen van niet-ko- 
ninklijke bloede. Zo is in 1999 door 
de Stichting Boomfeestdag en 
Staatsbosbeheer een kanker-herden- 
kingsbos geschonken aan KWF kan
kerbestrijding. In dit bos in Drenten 
kunnen mensen een boom planten 
ter herdenking aan een aan kanker 
overleden geliefde. Het planten of 
sponsoren van een boom komt ook 
steeds vaker voor bij b.v. arboreta 
of fruitboomgaarden.
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Jacob Spruijt, visser op de Vecht

De man in de roeiboot op deze foto uit 
1910 is Jacob Spruijt, geboren op 8 sep
tember 1837 te Ruwiel. Hij is hier bezig 
met de uitoefening van zijn beroep: visser 
op de Vecht. Samen met zijn vrouw 
Cornelia woonde hij in de Brugstraat te 
Loenen, vanwaar hij op 2 november 1908 
naar de buurtschap Oud Over verhuisde. 
Zijn zoon Evert werd boekhandelaar aan 
de Dorpsstraat.

Op de achtergrond zien we molen de 
Hoop, met rechts de schoorsteenpijp 
van de in 1899 gebouwde stoommachine, 
die in werking werd gesteld bij windstil 
weer zodat de molen ook dan kon 
blijven malen.
De pijp werd in 1920 afgebroken; de 
stoommachine werd toen vervangen 
door een ruwoliemotor van 30 PK.

Willem Mooij
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